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Huvudsaklig inriktning 
Sensus Västra Sverige 2020-2024 

Sensus Västra Sverige är ett studieförbund som förändrar världen tillsammans med 
våra medlemsorganisationer, samarbetspartners och deltagare. Detta gör vi genom 
folkbildning som vårt mål, vår metod och vårt förhållningssätt. Civilsamhället har en 
avgörande funktion i det demokratiska samhället och stärker människors möjlighet att 
tillgodose sina rättigheter och utvecklas livet ut. Som en del av civilsamhället arbetar 
vi för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna genom att människor får 
mötas, dela erfarenheter och utvecklas tillsammans. Vi är både kunskapsförmedlare, 
mötesplats och samhällsaktör.  
 
För oss är det viktigt att bygga långsiktiga relationer och att skapa och utveckla 
verksamhet tillsammans med dem vi är till för. Rättighetsbaserat förhållningssätt ska 
utvecklas och gå som en röd tråd genom all verksamhet och principen om delaktighet 
är grundläggande. Vi sätter stort värde i att den verksamhet vi har, skapas och genom-
förs tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter, ledare och deltagare. 
De ska hos oss känna sig sedda, delaktiga och trygga och vårt arbete skall ständigt 
präglas av genuint engagemang för dem vi möter och vår omvärld. Vi ska möjliggöra 
mötesplatser, inte backa för svåra samtal och vara en aktiv kraft för inkludering och 
integration. 
 
Huvudsakliga inriktningen antas av regionstämman och anger riktning för verksam-
heten de kommande fyra åren. Sensus identitet, antagen av förbundsstämman, beskri-
ver vilka vi är och är den grund varpå huvudsaklig inriktning vilar. Identiteten anger 
våra målområden – folkbildning, kultur, hållbarhet, rättighetsbaserat förhållnings-
sätt, livsfrågor och relationer. Den huvudsakliga inriktningen är en konkretisering av 
Sensus identitet och det är här vi beskriver hur vi förstår våra målområden och vilka 
satsningar vi väljer att göra. Arbetet tas sedan vidare i regionen med årliga verksam-
hetsplaner och handlingsplaner. 
 
För åren 2020-2024 har vi satt hållbarhet i fokus samtidigt som vi ser att vårt bidrag 
för att åstadkomma ett hållbart samhälle stärks av ett aktivt arbete med samtliga mål-
områden. 



 4 | Sensus Västra Sverige 

Inriktning under perioden 2020-2024 

Hållbarhet - ett avstamp i Agenda 2030 
Agenda 2030 är en global överenskommelse för att åstadkomma en hållbar värld. 
Överenskommelsen vilar på insikten att det krävs handling på alla nivåer, inom och 
utom länder, för att nå resultat. Såväl studieförbunden i samverkan som många av 
våra medlemsorganisationer och samverkansparter har skrivit under agendan. För 
att leva upp till vårt eget åtagande och för att möta behov hos organisationer som 
vi samarbetar med kommer vi under perioden 2020-2024 att ytterligare stärka vår 
kompetens inom målområdet hållbarhet och om Agenda 2030.  
 

Under perioden 2020-2024 vill vi 
• Att alla medarbetare i Sensus har kunskap om de globala målen 
i Agenda 2030 och upplever sig aktivt kunna omsätta kunskapen i 
verksamhet och praktik. 
 
• Bli den självklara samarbetsparten för de delar av civilsamhället som 
vill utveckla sitt arbete med Agenda 2030 

 
  
Hållbarhet - från individ till samhälle  
I Agenda 2030 lyfts civilsamhällets roll fram och vi ser att vi med vår verksamhet 
och genom vår kompetens har mycket att bidra med. Agendan talar om såväl eko-
logisk som social och ekonomisk hållbarhet och det är framförallt inom den sociala 
hållbarheten som våra styrkor finns. Med social hållbarhet menar vi att varje 
människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka 
sin livsmiljö. Vi är övertygade om att människor som upplever meningsfullhet och 
egenmakt har större förutsättningar att förändra samhället på ett positivt sätt.  
 
För att fler människor ska få ta del av folkbildningen är det viktigt att vi inkluderar 
fler samhällsgrupper, medvetet utmanar begränsande normer och skapar plats för 
en ökad mångfald människor att delta i verksamhet. När människor möts under 
jämlika villkor uppstår möjlighet till förändring och utveckling. Det är folkbild-
ningens grunduppdrag att skapa verksamhet som bidrar till att stödja och utveckla 
demokratin. Det är tillsammans som vi förändras och förändrar. Vi ser det som en 
huvuduppgift att fler kan organisera sig och bidra till ett hållbart samhälle. Folk-
bildning är en förutsättning för att bygga starka och hållbara organisationer. Vi vill 
ge våra ledare stöd i att på bästa sätt kunna möta sina deltagare och ge gruppen bra 
chans till utveckling.  
 
Kultur är en självklar del av folkbildningen. Genom kultur skapas mötesplatser 
mellan människor som stärker vår självkänsla, engagemang och delaktighet i sam-
hället. Konst och kultur hjälper oss att förstå den värld som vi lever i och ger oss 
nya perspektiv och utmanar oss. Inom kulturen möts människor med olika bak-
grunder och erfarenheter och kan lära av varandra genom delandet av gemensam-
ma intressen och upplevelser. När människor får en ökad känsla av sammanhang 
växer tilliten i samhället.  
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Ett av Sensus målområden är livsfrågor, som för oss betyder de stora frågorna som 
vi ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om existentiell hälsa och att 
söka mening i livet. Det är viktigt att vi erbjuder platser för att dela tankar om vår 
existens, om andligt sökande och hur vi lever ett gott liv tillsammans. Samtalen 
skapar både hopp och mening och det är nödvändigt att ge utrymme för dessa i 
vårt samhälle idag. Detta bidrar till fler perspektiv av ett hållbart liv. Vår styrka är 
att vi tar tillvara på den enskilda människans förutsättningar och möjligheter att 
bidra och vara delaktig i skapande och genomförande av verksamhet.  
  

Under perioden 2020-2024 vill vi 
 
• Tydligare stötta verksamhet som inkluderar fler samhällsgrupper, 
utmanar begränsande könsnormer och skapar plats för en ökad mångfald 
människor att delta i verksamhet.  
 
• Utveckla arbetet så att material och metoder som stärker inkludering 
och minskar utanförskap når fler av våra samverkansparter.  
 
• Tydliggöra kulturens roll i samhällsbygget, bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet.  
 
• Skapa öppna och inkluderande platser för samtal om existentiella 
frågor tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter, 
ledare och deltagare 

  
Hållbarhet – i vår organisation 
Folkbildning är i en tid som vår kanske viktigare än någonsin för att kunna bibe-
hålla ett starkt civilsamhälle. Samtidigt känner vi att den ifrågasätts allt mer och 
kommuner visar tendenser på att minska bidragen till den. Huvuddelen av vår 
verksamhet är finansierad genom medel från staten, regioner och kommuner. 
Därför är det viktigt att vi arbetar med etikfrågor och transparens runt den verk-
samhet som rapporteras så att det inte ska finnas några tvivel om vår legitimitet. Vi 
kommer fortsätta förbättra kvaliteten på vår verksamhet genom att arbeta vidare 
med en särskild etikgrupp som ska granska det som rapporteras, men även löpande 
internutbilda all personal för att hålla en hög nivå. En annan del i kvalitetsarbe-
tet är att ständigt utveckla och förbättra vår ledarutveckling. Ledarutveckling är 
grunden till ett kvalitativt folkbildningsarbete och en förutsättning för stödet från 
Folkbildningsrådet.  
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Sensus Västra Sverige är en geografiskt stor region som omfattar 71 kommuner. För 
att bygga långsiktiga relationer är det en styrka att ha kontor och medarbetare som 
är lokalt förankrade och har god kännedom om lokala behov och förutsättningar. 
I Sensus utgår vi från idén om ett aktivt medarbetarskap. En grundförutsättning 
för det är att det finns en arbetsmiljö där vi känner tillit och ges möjlighet att växa. 
För det krävs att mål och inriktning är väl förankrade i organisationen och att alla 
ges möjlighet att påverka både sitt eget arbete och regionen i stort. Det krävs också 
en tydlighet vad gäller ansvar och befogenheter samt etablerade och kända forum 
och former för samverkan och beslut. För att kunna leva upp till Sensus identitet, 
huvudsaklig inriktning och verksamhetsplaner krävs ett pågående arbete med 
kompetensutveckling. 
 
Vi ska prioritera våra resurser på ett sätt som gör att Sensus Västra Sverige når fler 
och gör mer på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att utnyttja och utveckla digitala 
resurser ser vi till att fler får ta del av folkbildningen. Vi ska fullfölja framtagen 
plan för återställande av eget kapital för att kunna vara en hållbar samhällsaktör. Vi 
vill stödja våra samverkansparter på lång sikt och inte påverkas negativt av even-
tuella svängningar inom folkbildningens finansiering. Under perioden kommer vi 
att pröva olika sätt att bredda finansieringen av vår verksamhet. Vi ska med denna 
inriktning som grund aktivt söka projektbidrag, men också undersöka möjlighe-
ter att bedriva folkbildningsverksamhet, t.ex. inom ramen för idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). Tillsammans med andra regioner som bedriver Diplom- och 
annan externt finansierad kursverksamhet ska vi bidra till att denna verksamhet 
utvecklas såväl folkbildningsmässigt och som ett sätt att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. 
 

Under perioden 2020-2024 vill vi 
 
• Fortsätta utveckla arbetet med en regional etikgrupp.  
 
• Prioritera resurser så att vi kan ha lokalkontor på de orter vi idag finns 
på med en bemanning på minst tre medarbetare per kontor. Detta för 
att skapa en dynamisk arbetsmiljö och för att kunna erbjuda kompetens 
inom olika områden. 
 
• Återställa det egna kapitalet till 10 procent av omsättningen. 
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