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ÄN LEVER FOLKBILDNINGEN! Samhället och speciellt folkbildningsverksamheten har drab-
bats hårt, framför allt av de restriktioner som införts. En majoritet av Sensus Svealands 
verksamhet har därför tvingats att ligga för fäfot. När vi passerade årsskiftet 20/21 var det 
många av oss som såg en avmattning under våren. Styrelsen beslutade att ställa nya resur-
ser inför höstens uppstart. Vi planerade för nystarter i våra musikhus och kring fysiska, 
relationsskapande aktiviteter.  
    I början av augusti var vi fortfarande alla övertygade om att pandemin var på sluttam-
pen. Tyvärr fick vi fel då pandemin envist höll sig kvar. Det innebar att året blev sämre i 
såväl studie- som kulturverksamhet när vi nu summerat 2021. Vi når knappt upp till femtio 
procent av den verksamhet vi hade 2019 och före pandemiåren.  
    Ekonomiskt redovisar Sensus Svealand ett positivt utfall på 2 500 tkr vilket naturligtvis 
stärker vårt egna kapital. Det har främst varit svårt för våra medarbetare och cirkelledare 
att inte kunna genomföra folkbildningen i planerade studiecirklar och kulturarrangemang. 
Risken nu är naturligtvis stor att våra deltagare som fått avvakta i snart två år inte hittar 
tillbaka till folkbildningen. Vi får även konstatera att både 2020 och 2021 får konsekvenser 
av pandemins framfart.  
    Man kan lätt tro att det varit stiltje rakt över, men så är inte fallet. Arbetet med att hitta 
effektiviseringar har fortsatt. Start med 
projektsatsning med nytt musikhus är 
påbörjat. Ett intensivt arbete med att 
utnyttja IT i studiecirklar har utveck-
lats som ett alternativ till fysiska möten. 
Folkbildningen är fortfarande en viktig 
del i samhället och en grund för vår de-
mokrati. I vår verksamhetsberättelse finns en bra beskrivning av vad vi ändå åstadkommit. 
    Avslutningsvis vill vi tacka alla som engagerat arbetat med Sensus Svealand och folk-
bildningen trots alla restriktioner. Håll ut! Folkbildningen kommer att återta de förlorade 
åren. Livet skulle bli bra tråkigt och fattigt om våra insatser skulle avvecklas. Det är därför 
viktigt mot dagens bakgrund att våra beslutsfattare långsiktigt säkerställer goda ekonomis-
ka förutsättningar för svensk folkbildning. 

Bo Anderson                    Sven Dahlkvist
Ordförande     Regionchef

"Folkbildningen är fortfarande 
en viktig del i samhället och en 
grund för vår demokrati"
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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.

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.
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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. 

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

IDENTITET
Sensus identitet beskriver vilka vi är, vil-

ka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. 

Här finns våra målområden relationer, 

livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhets-

frågor, bildning och kultur. Här framträ-

der den människosyn och bildningssyn 

som är bärande för oss. Sensus identitet 

är vårt viktigaste styrdokument.
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Sensus 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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genomfördes denna gång digitalt, med både livesända 
och inspelade seminarier samt digitala montrar från 
olika utställare. 
    Det blev intressanta dagar med många program-
punkter, nya insikter och fördjupande samtal.  
    Sensus var med och arrangerade två seminarier 
under MR-dagarna: "Ett annat centrum – rätten till 
kultur i ett avlångt land" samt ” Tillgänglighet i prak-
tiken, måste det vara så svårt?”

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR UNIVERSELLA och 
platsen du bor på ska inte vara avgörande för om dina 
rättigheter uppfylls.  
    Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors 
rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas be-
roende på var i världen, landet eller staden vi bor.
    På Mänskliga Rättighetsdagarna den 19-21 april 
diskuterades de utmaningar och möjligheter vi står 
inför. MR-dagarna var planerade till Uppsala men 

Digitala  
MR-dagar  

i april

EN AV ÅRETS STOLTHETER för Sensus Musik Öre-
bro är de så kallade Cowrites som genomförts – ett 
tydligt nästa steg i att bygga musikmötesplatsen på 
Tegelbruket. Samtidigt också ett grepp för att ge kva-
litativt, kraftfullt stöd på olika sätt till de deltagare 
som arbetar med modern musikproduktion. 
    Alla musikproducenter har behov av ett stort kon-
taktnät och samarbete med olika kompetenser inom 
musiken.  
    Det har Sensus Örebro tagit fasta på och genomför 
därför låtskrivarträffar, Cowrites, där våra deltagare 

Cowrites 
 – låtskrivarcamps 

på Tegelbruket

och externa musikaktörer kan mötas och göra musik 
ihop under ledning av en professionell och erfaren 
musikproducent. 
    Träffarna har organiserats i en endags låtskrivar-
camp i våra studios. Ungefär fem grupper med fyra 
musiker med olika profil i varje grupp skriver och 
spelar in låtar, som i slutet av dagen ofta spelas upp 
ihop. I några fall har grupperna arbetat med beställ-
ningsjobb – leads – från andra artister som har behov 
av nya låtar. Flera nya musiksamarbeten har påbör-
jats utifrån konceptet.
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KEY TOWN ESKILSTUNA ÄR ESKILSTUNAS  kvinnliga barbershopkör. Kören har 
höga ambitioner och med hjälp av digital teknik och nya mötesformer har de fort-
satt att utvecklas under pandemin. År 2020 fick de Eskilstunas musikpris för sitt 
ambitiösa och enträgna arbete.
    Key Town Eskilstuna är en Barbershopkör med enbart kvinnor som sjunger fyr-
stämmigt A capella. Kören blandar olika musikstilar som barbershop, evergreens, 
visa, pop och schlagers i en spektakulär inramning där ofta koreografi ingår. 2020 
firade kören 30-års jubileum. Samma år fick de Eskilstunas musikpris för sitt am-
bitiösa och enträgna arbete.
    Under pandemin har kören utvecklat olika former av digitala träffar genom 
Zoom och Jamalus vilket har gjort att de har kunnat vara aktiva hela året. Kör-
ledarna har använt utrustning i Sensus lokaler för att nå ut till sina deltagare där 
hemma. Genom att få upp alla på storbild och i högtalare så har verksamheten 
kunnat genomföras. När väder och årstid har varit bra har de träffats utomhus. 
När restriktionerna släppte flyttade kören in i Sensus lokaler igen och glädjen var 
total då rösterna återigen fick klinga tillsammans inomhus. Att använda rockring-
ar både ute och inne har fungerat bra för att behålla avstånd mellan deltagarna. 
"Annars är det lätt att alla efter en stund står tätt igen", säger Annika Christensen, 
en av körledarna för Key Town Eskilstuna.
    Kören har höga ambitioner att utvecklas, bland annat inom sång, koreografi, 
ledarskap, motivation och personlig utveckling. Key Town Eskilstuna har förutom 
två dirigenter, stämledare och organiserade grupper inom visuellt arbete såsom 
koreografi, stagning, kläder/smink, marknadsföring. Stämledarna utvecklar det 
musikaliska tillsammans med dirigenterna samt leder sånggrupper och ansvarar 
för den produktionsgrupp som planerar och organiserar körens shower. En stor 
del av verksamheten bedrivs genom studiecirklar.
    I december 2021 kunde kören äntligen framföra sin jubileumsshow tillsammans 
med gästartister på Lokomotivet. Det blev en stor succé!
    Under 2021 har Key Town Eskilstuna, tillsammans med sju andra körer, ingått i 
ett projekt med Hjärnfonden. Syftet har varit att på olika sätt samla in pengar, vil-
ket har uppmärksammats genom reportage och artiklar både av Hjärnfonden och 
Sveriges körförbund.
    Coacher, gästartister, besökare och nya medlemmar beskriver kören som varm, 
välkomnande, energifylld, glädjerik, välorganiserad och välsjungande.

Key Town Eskilstuna

Key Town Eskilstuna 
Key Town Eskilstuna uppträder på bröllop, fester, konferen-

ser och andra evenemang, och ibland för hela allmänheten. 

Repertoaren sträcker sig från den svenska visskatten till jazz, 

rock och de senaste pophitsen.  

 

Läs mer om kören på deras hemsida.
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PROJEKTET "SJÄLV, MEN INTE ENSAM" har som mål-
sättning att främja psykisk hälsa genom bland annat 
digitala samtalsgrupper.
    Under hösten 2021 inledde Sensus Uppsala ett 
samarbete med Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), 
en organisation som arbetar för ett bättre och fris-
kare liv för människor diagnosticerade med Cystisk 
Fibros (CF) eller Primär Cilär Dyskinesi (PCD). RfCF 
erbjuder även stöd åt de drabbades familjer. 
    Under 2020 noterade RfCF ett ökat behov av möj-
ligheter till samtal. Fler personer, som bara ville ha 
någon att prata med, hörde av sig. 
    I april 2021 beviljades RfCF stöd från Allmänna 
arvsfonden för ett 3-årigt projekt, "Själv, men inte 
ensam". Projektet har som målsättning att främja 
psykisk hälsa genom bland annat digitala samtals-
grupper. I samtalsgrupperna får deltagarna möjlighet 
att nätverka och utbyta livserfarenheter med varan-
dra. Förhoppningen är att detta ska minska känslan av 

Riksförbundet Cystisk Fibros  
– "Själv, men inte ensam"

ensamhet. 
    Då både CF och PCD gör att den som är drabbad 
snabbt blir sämre om hen även drabbas av en infek-
tion så har covid-krisen inneburit en extra nivå av 
försiktighet att ta hänsyn till. Detta har också varit en 
bidragande orsak till det ökade behovet av samtal och 
utbyten.  
    Här har möjligheten att mötas digitalt varit otroligt 
värdefull. Lärdomarna från de digitala samtalscirk-
larna kommer att vara viktiga även framöver, i det 
framtida arbetet med psykisk hälsa.
    Samarbetet mellan Sensus och RfCF inleddes i 
oktober. För närvarande pågår parallellt två digitala 
studiecirklar en gång i månaden. RfCF har även un-
der året startat en stödtelefon med samtalsvolontärer 
och anordnat flera uppskattade webbinarier kring 
ämnet psykisk hälsa.
Sensus och RfCF kommer under 2022 att fortsätta 
utveckla webbinarier kring psykisk hälsa.
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UNDER SENHÖSTEN 2021 STARTADE Sensus musik-
verksamhet i Falun upp en kurs i videoredigering och 
en kurs i digital inspelning via Zoom. Dels för att nå 
ut till flera deltagare i hela Dalarna och dels för att det 
under hela 2021 var problem med restriktioner p.g.a. 
pandemin. Med projektmedel från Region Dalarna så 
kunde vi genomföra dessa kurser gratis för deltagarna.
    Båda kurserna startade upp med kunniga ledare som 
satt på Timmervägens musikhus och därifrån genom-
förde kurserna. Båda kurserna har fortsätter in på 2022 
där de kommer att avslutas under sportlovet.
    Videoredigeringskursen arbetar i programmet Da-
Vinci Resolve 17 som är ett gratisprogram som finns 
att ladda ner från Black Magic Designs sida. Med det 
programmet har deltagarna fått lära sig att klippa och 
redigera filmklipp. Det har kommit och gått deltagare 
under tiden kursen har gått, men det har hela tiden fun-
nits ett kärngäng som tillsammans med ledaren hållit 

igång gruppen.
    Kursdeltagarna i digital inspelning har testat på olika 
program under kursen, men arbetar nu i Logic Pro X. 
Deltagarna har även under kursen varit in på Timmer-
vägens musikhus i Falun och testat på utrustningen 
som finns på plats. De har spelat in musik hemifrån 
och arbetat med mixning och fått musikverken att låta 
riktigt bra. De har fått lära sig om digitala och analoga 
signalprocessorer samt mikrofoner och deras olika 
karaktärer. En lokal musiker har kommit in och föreläst 
om inspelningar och inspelningsteknik.
    Dessa två digitala kurserna är de första som vi i mu-
sikverksamheten i Dalarna har genomfört via Zoom. 
Det har fungerat bra och har inneburit att vi kunnat 
ta in deltagare från ett större geografiskt område. Att 
arbeta med digitala videoredigeringar och digitala 
inspelningar på Zoom har varit en bra arbetsmodell och 
är något som Sensus kommer att arbeta vidare med.

Kurs i videoredigering och  
digital inspelning
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UNDER PANDEMIN HAR SÄRSKILT körverksamheten 
blivit svårt drabbad, eftersom körsång tidigt pekades 
ut som extra riskfyllt för smittspridning. Körsång går 
inte heller att bedriva digitalt, eftersom de flesta av de 
tillgängliga videomötesverktygen inte klarar av att man 
sjunger tillsammans samtidigt p.g.a. fördröjning. Många 
körledare fann det också utmanande att arbeta med 
digitala verktyg.
    Sensus Svealand har stöttat körerna och körledarna 
på flera sätt, bland annat genom att ta fram förslag på 
alternativa sätt att bedriva körsång – i mindre grupper, 
med avstånd, med hjälp av stämövningsverktyg som 
ScorX/We Are Voice – samt visa på de digitala möjlig-
heter som finns. Många körer har fått Zoom-kontoli-
censer för att kunna träffas och hålla gemenskapen vid 
liv.
    Flera körledare efterfrågade också fortbildning i 
Zoom, vilket snabbt ordnades, och under året har 
Sensus också gett flera lärtillfällen i grundläggande 
Zoom-kunskap, både riktade till allmänheten och spe-

Körledarna ställde om

Citat från en körledare:

"Från och med nu så kör vi digitala körövningar 
varje torsdagskväll. Det är Sensus förtjänst!"

cifikt till körledare.
    Ett annat mycket uppskattat lärtillfälle för körledare 
handlade specifikt om att Leda kör via Zoom – vad man 
kan göra vid körövning via Zoom och vad man behö-
ver tänka på. Eftersom man inte kan sjunga samtidigt 
behövs en annan pedagogik än vid fysisk övning. Alla 
deltagare stänger av sina mikrofoner och sjunger hem-
ma, och hör alltså bara sig själva och körledaren. En bra 
övning men också utmanande för den som är van att få 
stöd genom att lyssna på sina körkamrater. 
    Att ha en hel körövning med bara denna typ av 
"torrsim" blir dock tröttande i längden. Andra tips som 
körledarna fick var t.ex. att lyssna till musik tillsammans 
med kören, studera musikteori och sångteknik samt 
analysera musikstycken. Rent praktiska och tekniska 
tips om t.ex. ljudinställningar, mikrofoner och vikten av 
att ta paus gavs också.  
    Pedagogiska idéer visades och delades även av del-
tagarna vid gruppsamtal. Lärtillfället gavs flera gånger 
och var mycket uppskattat. 



Sensus Svealand Verksamheten 2021 1312 Sensus Svealand Verksamheten 2021

DEN KURSVERKSAMHET VI HAFT tillsammans med Stiftsgården Rättvik har under 2021 till en viss del genom-
förts utifrån digitala plattformar. 
    Tack vare en snabb omställning till distansverksamhet kunde digitala verktyg anpassa och möjliggöra 
arrangemang som redan tidigare planerats till ett flertal målgrupper. På så vis kunde t.ex. föredrag hållas om 
Hållbar förvaltning (Unga är framtiden/ Ungas plats i kyrkan), lärtillfället Streaming från mobilen samt ar-
rangemang om att arbeta för en Klimaträttvis värld.
    Under 2021 har vi även kunnat se restriktioner lätta vilket har möjliggjort att t.ex. ungdomar haft möjlighet 
att träffas vid läger och sammankomster på Stiftsgården. Vissa tider har även en del andra fysiska coronasäk-
rade arrangemang kunnat genomföras. Här kan vi se tillbaka på en rad intressanta kurser som exempelvis: 
Psykisk hälsa bland barn och unga, Livsmedelshygien samt Trädvård. Utöver detta har t.ex. fortbildningsdagar 
för kyrkväktare m.fl. genomförts.

Sensus och Stiftsgården Rättvik

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 hjälpa 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.
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Team Antidiskriminering arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning om dis-
kriminering samt utbildar och opinionsbildar också i frågor som rör diskrimi-
nering och lika rättigheter.  
 
TEAMET HAR UNDER ÅRET stöttat regionens interna arbete med aktiva åtgärder genom processledning och 
genom att ta fram föreläsare om diskriminering kopplat till HBTQI och funktionsnedsättning.
    I samarbete med andra antidiskrimineringsbyråer har teamet också arbetat med en gemensam utbildnings-
serie på Youtube med seminarier och en gemensam informationsfilm som har fått stor spridning.
    Till höger presenteras ett exempel från respektive byrå från året som gått.  

Tre antidiskrimineringsbyråer  
i Sensus Svealand
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Antidiskrimineringsbyrån Uppsala – ADU

Antidiskrimineringspodden är en podd skapad av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU. I podden pratar 
vi om allt från vad en diskriminering är till vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Vi undersöker lagen och hur 
den kan tolkas samt reflekterar över lagens luckor. Podden är också en plats för tips och erfarenheter av att 
arbeta aktivt mot diskriminering. Under 2021 har vi planerat, producerat och lanserat tre avsnitt och fortsätter 
arbetet under 2022.
 

Diskrimineringsbyrån Gävleborg – DG 

"Under samma regnbåge" var parollen då Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) arrangerade världspremiär 
för Loos Pride i Hälsinglands skogar i samband med Loosveckan sommaren 2021. Under veckan arrangera-
de DG sex olika arrangemang. Veckan var varm och solig, vilket lockade såväl bofasta som besökare till den 
inledande vernissagen där 42 konstalster av eleverna vid Loos skola och förskola visades upp, på temat "Loos 
Pride - Under samma regnbåge". Vinnarbilden blev också logotyp för festligheterna och syntes på såväl tröjor 
som flaggor. 
 
Regnbågsloppet lockade många löpsugna - och en häst - runt en svettig skogsbana. Här var alla vinnare! Sa-
gostund, dans och barnyoga för de yngre (med vidhängande föräldrar), samt en kanotprideparad på Fågelsjön 
och Tyckeln blev snabbt fullbokad. I värmeböljan svettades många framför scenen till pumpande schlagers, 
och artister bjöd på musik i regnbågens färger, följt av brandtal mot åldersdiskriminering av Barbro Wester-
holm, riksdagsledamot. Veckan avslutades med friluftsgudstjänsten "Under samma regnbåge" med samtal om 
HBTQI+ och könsöverskridande identitet.
 

Rättighetscentrum Dalarna – RD

Rättighetscentrum Dalarna arbetade med ett länsomfattande teaterprojekt riktat till samtliga gymnasieskolor 
i Dalarna under 2021 - teaterföreställningen ”Hatets Röst” - en föreställning om nazism. Pjäsen sattes ur-
sprungligen upp 2020 på Fryshuset i Stockholm och manuset har skrivits om för detta projekt. ”Hatets röst” 
är skriven i samarbete med Exit, en organisation som finns till för människor som vill få hjälp att lämna natio-
nalsocialistiska rörelser. Genom samarbetet erhålls en verklig inblick i dessa människors tankar och agerande. 
Syftet med pjäsen är att förebygga våldsbejakande extremism, rasism och nazism.
 
Vår plan var från första mötet med regissören Caroline Rendahl under 2020 att genomföra föreställningen 
fysiskt på samtliga gymnasieskolor i Dalarnas län under året 2021. Men pandemin drabbade samhället och 
vi fick lov att tänka om. Det resulterade i en omställning och att föreställningen digitaliserades – med ekono-
miskt stöd från Palmefonden, Kulturrådet och Region Dalarna. Vi lade ut filmen på Vimeo med en länk som 
lärare och skolchefer har kunnat tanka ner under hösten 2021 för att sända teaterföreställningen direkt i klass-
rummet. Till stöd har vi delat med oss av en studiehandledning. Ett både roligt och omfattande projekt, som 
gett oss goda kontakter inför antidiskrimineringsarbetet 2022 med gymnasieskolorna i Dalarna.
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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.

DEMOKRATIN 100 ÅR

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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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

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. 
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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.

63 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2021 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Svealands yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 1 215 ledare verksamma i regionen.

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

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Unika deltagare 2021 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

32

89 890

12
 43

8

33
 21

7

Tage 13 och Lennart 90

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

60 % 27 % 13 %

Fördelning av verksamhet 2021.

Antal kulturprogram i Sensus 
Svealand 2021. Det kan exem-
pelvis vara digitala föreläsningar 
eller live-sända konserter.

1 3219 arrangemang/dag 291 deltagare/dag

Sensus Svealand i siffror

63  %

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 2021 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Svealands 
verksamhetsvolym har minskat 
med 56 % sedan föregående år.
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100 %

Under 2021 genomförde  
Sensus Svealand 3 237  
arrangemang. Jämnt  
fördelade över året blir det  
9 arrangemang per dag.

Under 2021 nådde Sensus 
Svealand 106 309 deltagare. 
Jämnt fördelade över året blir 
det 291 deltagare per dag.
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SVEA
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.

2020

2019

2018

2021
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