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" Det som hjälper oss och som får oss att 
oförtrutet fortsätta vårt arbete är alla 
de berättelser som vi får ta del av. Det är 
genom deltagarnas berättelser som vi får 
ett kvitto på effekten av folkbildningen."

2021 BLEV OCKSÅ ETT ANNORLUNDA ÅR. Vi tog med oss lärdomarna från förra året då 
organisationen snabbt sattes i krisläge och beslutade sig för att förhållningssättet genom 
pandemin, var att följa myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut och 
också den överenskommelse som togs fram gemensamt för alla studieförbund.  
 
Tillsammans har vi lyckats hålla i gång den verksamhet som kunde ställas om, fortsatt 
vår digitaliseringsutveckling och därigenom kunnat stötta våra medlemsorganisationer 
med en digital verktygslåda. Vi har varit snabba i beslut och kunnat nyttja de perioder 
som inneburit lättnader i restriktioner och därmed möjlighet att ses. Stora delar av vår 
verksamhet har ändå i princip fått pausa hela detta år också och det tär både på oss och 
våra deltagare. Vi vill bidra till att våra deltagare ska kunna ta del av det som engagerar 
dem och som de mår bra av. Särskilt viktigt nu att kunna vara ett andningshål utifrån allt 
som händer runtomkring. 
 
Vi har också hanterat efterdyningarna av den maktlöshet vi känt inför det som lyfts i 
media då resultatet av de fördjupade granskningarna kom. Självklart tar vi avstånd från 
påvisad felaktig verksamhet och vi tar ansvar när det blir fel. Vi blir ledsna över misstron 
som finns då majoriteten av verksamheten 
vi bedriver tillsammans med våra 
medlemsorganisationer, samarbetspartners 
och deltagare är bra och gör skillnad. 
 
Att allt vi tog för självklart plötsligt har 
förändrats har gjort oss starkare och har 
förberett oss för en osäker samtid och en 
utmanande framtid. Vi står gott rustade, vi omger oss av medarbetare med förmåga till 
flexibilitet, problemlösning och ett stort hjärta för folkbildning. 
 
Det som hjälper oss och som får oss att oförtrutet fortsätta vårt arbete är alla de 
berättelser som vi får ta del av. Det är genom deltagarnas berättelser som vi får ett kvitto 
på effekten av folkbildningen. Detta mejl som avidentifierats genom att namnen bytts ut 
till fiktiva namn illustrerar väl vad som motiverar oss.  
 
”Hej Kära Kjell och Anita, i Sensus man kan säga att den använder mycket kreativitet för 
att höja språknivån hos asylsökande och ger oss mycket bra faciliteter. Den har mycket 
läskunniga och pålitliga läraren. Jag var väldigt villig att ta alla dina kurser, men på 
grund av arbets- och asylproblem och avsaknaden av en flyktinganställningslagstiftning 
var jag tyvärr tvungen att lämna Vänersborg och Göteborg för att söka ett osäkert jobb 
i Örebro.  Från och med imorgon tisdag den 15 november kan jag inte vara i Sensus, 
jag är väldigt ledsen att jag inte kunde stanna i Sensus, även om jag lovade att slutföra 
era kurser. Jag hoppas Sensus fortfarande kommer att vara ett bra hem och familj för 
flyktingar och jag är glad att det höjer oss moral och förmåga.” 
 
Tack till alla medarbetare, förtroendevalda, ledare, medlemsorganisationer och 
samarbetspartners för goda insatser! 
 

Marie Langaard
Regionchef Sensus Västra Sverige

Ann-Marie Ericson
Regionordförande Sensus Västra Sverige



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.



5

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 Västra Sverige omfattar Halland, 
Värmland och Västra Götaland som to-
talt består av 71 kommuner. Tillsammans 
med föreningar och organisationer vi 
samarbetar med skapar vi mötesplatser 
för lärande och utveckling runt om i re-
gionen. Vår verksamhet är öppen och till-
gänglig för alla som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »
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PÅ ÅRETS MR-DAGAR arrangerade Sensus ett semi-
narium tillsammans med Polisförbundet Väst för att 
lyfta den svåra frågan om tystnadskultur och kåran-
da inom Polismyndigheten. Vad finns det för fakto-
rer som kan inverka på ett öppet samtalsklimat inom 
arbetslivet?

I början av december deltog Sensus på Mänskli-
ga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg. 
MR-dagarna är ett årligt arrangemang som anordnas 
av bland andra Västra Götalandsregionen, Länssty-
relsen och delar av civilsamhället. Sensus är en av 
huvudarrangörerna. Årets tema var “Demokrati + 
mänskliga rättigheter = sant!”.

Tillsammans med Polisförbundet Väst inledde vi 
en process där syftet var att på ett nyanserat sätt un-
dersöka det som kallas för kårandan inom Polismyn-
digheten. Arbetet inleddes redan före sommaren då 
vi även bjöd in Polismyndigheten att delta. Redan 
från start funderade vi över vad det finns för kopp-
ling mellan demokrati och arbetsliv. Vad finns det för 
faktorer som kan inverka på ett öppet samtalsklimat 
inom arbetslivet.

Tack vare det långa, förtroendefulla och presti-
gelösa samarbete mellan Sensus och Polisförbundet 
fanns förutsättningar för att våga lyfta den svåra frå-
gan om tystnadskultur och kåranda inom Polismyn-
digheten. Vi kom ganska snabbt fram till att vi ville 
utforska dessa begrepp i ett öppet samtal mellan 
fackförbund och arbetsgivare. I en lärande dialog 

MR-dagarna: Tystnadskultur inom Polismyndigheten
samtalade vi om den trygghet en god professionskul-
tur innebär.

I panelen deltog chefer från Polismyndigheten, 
ordföranden från Polisförbundet och Jens Rennstam 
från Lunds universitet. Vi delade perspektiv och er-
farenheter på ett demokratiskt och jämlikt sätt bort-
anför en styrd agenda kring rätt och fel. Gemensamt 
konstaterades att det är av stor vikt att benämna det 
svåra i kårandan att bygga ett öppet och tillåtande 
samtalsklimat.

Tack vare det stora intresset för seminariet kunde 
samtalet fortsätta direkt efteråt mellan publik och pa-
nel. Detta visar på att folkbildningen skapar förutsätt-
ningar för det goda samtalet i en demokratisk anda 
mellan viktiga organisationer i vårt samhälle.

Sensus och MR-dagarna 
MR-dagarna är Nordens största mötesplats för frågor kring 

mänskliga rättigheter.

Övriga programpunkter som Sensus arrangerade:

Smakprov ur Musikalen om Frigga, berättelse om människorna 

bakom rösträttsrörelsen i tidiga 1900-talets Göteborg.

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Är det en ökad dialog inom civilsamhället kring hur vi gemen-

samt ska arbeta med problematiken som behövs? Eller behö-

ver vi nya strategier mot de som hatar och hotar?

Läs mer: sensus.se/mr-dagarna mrdagarna
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DEN FÖRÄLDRADRIVNA FÖRENINGEN Bergsjöns Stu-
diecenter Läxhjälpen har snabbt blivit en succé. Den 
startades av engagerade föräldrar i Bergsjön och idag 
har de öppet flera gånger i veckan med nästan 600 
barn i åldrarna 6-19 år inskrivna i verksamheten.

För några år sedan tog en grupp föräldrar i Berg-
sjön kontakt med Svenska kyrkan och ville starta en 
långsiktig verksamhet för barnen. Föräldrarna var 
trötta på alla kortsiktiga projekt som startades upp i 
området för att sedan läggas ner när projekttiden tog 
slut. År 2017 startade de Läxhjälpen. Tack vare för-
samlingens hjälp samt Familjebostäder som så små-
ningom erbjöd en gratis lokal kunde de hjälpa barnen 
med läxorna efter skolan.

Det är helt och hållet föräldrarna som varit dri-
vande i att starta och även driva Läxhjälpen. Föräld-
rarna ansvarar för att verksamheten fungerar; allt 
från organisering till att bemanna Läxhjälpen och se 
till att det finns studiero i lokalerna. De hjälper även 
till med att ha regelbunden uppföljning med barnets 
lärare och ansvarar för att återkoppla till Läxhjälpen 
vad barnet behöver arbeta med.

Bra samarbete med Sensus

Sensus blev inkopplade 2018 och började göra stu-
diecirklar tillsammans med Läxhjälpen. Samarbetet 
har omfattat styrelse- och demokratiutbildning och 
resulterat i att föreningen idag står på egna ben med 
ansvar för anställningar, löneadministration med 
mera. Sensus bidrar med handledning till Läxhjäl-
pens styrelse samt till personalrådet som ansvarar för 
frågor som gäller timanställda. Läxhjälpens kassör 
som ansvarar för löneadministration har möjlighet 
till rådgivning av Sensus ekonom. Sensus har även 
medverkat på träffar med läxhjälpare och bland annat 
hållit i temasamlingar med samtal.

Föreningen vill ha läxhjälpare med hög skolkom-
petens och de arvoderade läxhjälparna är studenter 
från universitet och högskolor. Fler av läxhjälparna 
har själva gått i Läxhjälpen tidigare och har blivit bra 
förebilder för de nya barnen.

– Jag träffade några som gick i Läxhjälpen när den 
startades för fyra år sedan. De berättade att tack vare 
att den fanns klarade de av gymnasiet och ska nu in 
på universitetet, säger Kikki Mårtensson, verksam-
hetsutvecklare på Sensus studieförbund.

Föräldrar driver populär läxhjälp i Bergsjön
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"När jag började i Läxhjälpen var många av oss okoncen-
trerade och pratade med varandra om andra saker som 

inte hade något med skolarbete att göra. 
Men nu har det förändrats och vi lägger all fokus på skolar-
betet. Vi har fantastiska läxhjälpare som är där för oss. Om 
de är något du inte förstår så kan läxhjälparna förklara på 

ett enklare sätt."

Trygg plats och bättre betyg

En som varit med länge i Läxhjälpen är en 19-årig 
kille. Han började som deltagare och är nu en av de 
volontärer som hjälper de yngre barnen. Han säger så 
här:

– När jag började i Läxhjälpen var många av oss 
okoncentrerade och pratade med varandra om andra 
saker som inte hade något med skolarbete att göra. 
Men nu har det förändrats och vi lägger allt fokus på 

skolarbetet. Vi har fantastiska läxhjälpare som är där 
för oss. Om de är något du inte förstår så kan läxhjäl-
parna förklara på ett enklare sätt.

När 19-åringen började i Läxhjälpen hade han be-
tygen E och F i alla ämnen och han är ett av många 
exempel på att Läxhjälpen verkligen har gett resul-
tat. Förutom att mångas betyg blivit mycket bättre har 
Läxhjälpen också blivit en trygg plats för barn och 
ungdomar att gå till. En del kommer dit och övar till 
exempel läsförståelse fastän de inte har några läx-
or. Barnen har även kommit med andra problem till 
ledarna. När verksamheten startade var det 50 barn 
inskrivna, nu är det nästan 600 samt 150 engagerade 
föräldrar.

Fler verksamheter har startat

Tack vare Läxhjälpen har fler andra verksamheter 
kunnat starta upp i Bergsjön. För de yngsta barnen 
mellan 6 och 8 år finns en verksamhet som heter 
"Sjung, läs och lär" där barnen tillsammans med en 
musiklärare sjunger och lär sig svenska tillsammans.

För pappor med barn mellan 0-18 år finns nume-
ra Pappasamverkan som vill stödja pappor i att stärka 
relationen till sina barn och hitta på aktiviteter till-
sammans.

Man har även startat en textilateljé som kombi-
nerar språkträning med att sy, lappa och laga kläder 
samt ett ”ungt råd” där ungdomar själva planerar ex-

empelvis lovaktiviteter.
Forum för föräldrar

Samarbetet mellan Läxhjälpen och Sensus är mycket 
bra och de har flera andra aktiviteter på gång. De hål-
ler bland annat på att ta fram en utbildning för ledare 
i Unga rådet.

Som en del i Läxhjälpens arbete vill de regelbun-
det ge föräldrar ett forum att lyfta viktiga frågor ge-
nom att erbjuda föräldramöten. Det har inte riktigt 

kommit igång på grund av pandemin, men i våras ar-
rangerade de ett digitalt föräldramöte för alla föräld-
rar i Bergsjön. De hade bjudit in polisen som kunde 
svara på frågor. Hela 70 föräldrar kom så det blev ett 
väldigt lyckat möte.

Läxhjälpens verksamhet växer och ger ringar på 
vattnet. Den senaste tiden har den blivit uppmärk-
sammad i media och de är på gång att utöka verksam-
heten, bland annat till Kortedala. Målet de arbetar 
mot är att alla barn ska klara skolan, utveckla en god 
självkänsla och känna framtidstro.

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp 
Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp är en samverkan mellan Berg-

sjöns församling och föräldrar i området som vill bidra till att ge 

barn och unga hopp och framtidstro. Det är också resultatet 

av ett arbete som bidrar till tillit, inkludering och ett mer socialt 

hållbart samhälle.  

 

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen vill:

1. Arbeta med de hinder som föräldrar beskriver

2. Ta tillvara föräldrars engagemang och resurser

3. Vägleda föräldrar i kontakten med skolan

4.  Stärka föräldraskap 

Läs mer: Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp finns på Facebook
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Meditativt broderi med Frälsarkransen i fokus

exempel gällande färg, tråd och tyg, men i den här cir-
keln har man valt att begränsa valen och se vad som 
händer. Tanken är att deltagarna ska komma igång 
och skapa utifrån det lilla och det enkla, och inte läg-
ga massor med tid på att välja och fundera.

Lågmälda samtal, existentiella tankar och frågor

I Västerstrandskyrkan firar man regelbundet Frälsar-
kransgudstjänster med utgångspunkt i Frälsarkran-
sens pärlor. Att broderande blir meditativt är tydligt 
och det förs ett lågmält samtal kring bordet utifrån 
existentiella tankar och frågor. Charlotte Moberg har 
papper och penna bredvid sig och fångar upp me-
ningar som sägs i samtalen. Detta blir citat som sedan 
ska används i gudstjänsten när broderierna visas upp.

ATT SAMLAS TILLSAMMANS med fokus på broderi, 
stilla samtal och samvaro. Det gör en grupp i Väster-
strandskyrkan i Karlstad där man startat en studie-
cirkel i ”Meditativt broderi med Frälsarkransen".
Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pär-
lor i olika färger som har olika betydelser. Deltagarna 
blir tilldelade en tygbit och låter broderiet växa fram 
utifrån dagens pärla och text. Idén till cirkeln kom-
mer från en deltagare.

– Jag gick tidigare en annan brodericirkel där te-
mat var ”den röda tråden” och då tänkte jag att Fräls-
arkransen skulle kunna vara nästa ”tråd” att följa, 
säger deltagaren och de orden inspirerade cirkelleda-
ren Charlotte Moberg.

I broderi finns det ofta stora valmöjligheter, till 

De olika pärlornas betydelse i Frälsarkransen

• GUDSPÄRLAN – om den hemlighetsfulla närvaron

• TYSTNADSPÄRLORNA (alla de avlånga) – för ordlös koncentration

• JAGPÄRLAN – om att se sig själv som värdig och ansvarsfull

• DOPPÄRLAN – om att födas på nytt, överlåtelse

• ÖKENPÄRLAN – för andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta liv

• BEKYMMERSLÖSHETSPÄRLAN – om evighetsnuets frihet och lätta sinne

• KÄRLEKSPÄRLORNA – om försoning, om att ge och få kärlek

• HEMLIGHETSPÄRLORNA – för personliga böneämnen som barnen, den älskade, en djup önskan och allt levande

• NATTENS PÄRLA – om kriserna och döden

• UPPSTÅNDELSEPÄRLAN – om hoppet, om livets förnyelse
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GENOM SAMTALSTRÄFFAR arrangerade av Sensus i 
Skövde och SPES (Riksförbundet för SuicidPreven-
tion och EfterlevandeStöd) får efterlevande som mist 
någon i självmord möjlighet att träffa andra i lik-
nande situation för att få hjälp och stöd. Målet med 
träffarna är att 
ingen ska behöva 
vara ensam med 
sin sorg och sina 
frågor.

Doften av kaffe 
och ett lugn spri-
der sig i Sensus lo-
kaler sista torsda-
gen varje månad. 
I grupprummet och på soffbordet finns ljuslyktor 
förberedda att tändas. Det är våra cirkelledare Marie, 
Barbro och Margaretha från SPES som kommit till 
Sensus en stund tidigare för att förbereda en av hös-
tens samtalsträffar. Träffarna och mötesplatsen, som 

Stöd och samtalsträffar för alla som mist någon i självmord

Sensus med värme öppnat upp för i Skövde, finns för 
alla som drabbats av förlust genom att en medmän-
niska tagit sitt liv. Ingen ska behöva vara ensam med 
sin sorg och sina frågor. Att få träffa andra i samma 
situation och känna tillit har stor betydelse för både 

samtalsledare och deltaga-
re. Det bekräftas inte minst 
när en av deltagarna som 
varit med under flera träf-
far känner sig trygg med 
att själv hålla i sin första 
samtalsträff, tillsammans 
med de erfarna ledarna.

En av samtalsträffarnas 
cirkelledare är Marie, och 

för henne har möten mellan människor alltid varit en 
ledstjärna i livet.

– Jag tycker det är fascinerande att ta del av an-
dras liv och upplevelser. Det var också det jag tyckte 
mest om i mitt tidigare yrkesliv, som jag tyvärr fick 

"Jag förlorade snabbt en stor del av 
mitt sociala nätverk när människor 
fick höra vad jag drabbats av. Men 
mitt behov att få bearbeta händelsen 
fanns ju ändå kvar trots all tystnads-
kultur, myter, rädslor och annat."
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lämna på grund av sjukdom. Människor kommer till 
oss i föreningen SPES efter att fruktansvärda dödsfall 
inträffat och vi blir medmänniskor i sorgen. Samtli-
ga aktiva är själva drabbade av att en närstående tagit 
sitt liv, berättar hon.

Den gemensamma tråden i sorgen

Maries erfarenhet är att det ser olika ut hos var och 
en med sina unika erfarenheter men att den gemen-
samma tråden i sorgen är att det är väldigt många 
trauman i ett för en efterlevande. Hon menar att 
man som närstående lätt hamnar i situationer som 
är svåra att prata med andra om, men att det genom 
samtalsträffarna alltid 
finns förstående öron 
som lyssnar och känner 
med. Hon ser likheter 
som slår an hos oss dem det har gått några år för sen 
det tragiska inträffade, med den som nyligen är drab-
bad.

Marie berättar att deltagarna lär känna varandra 
även utanför sorgen och följs åt. Eftersom det är drop 
in på träffarna gör det att somliga deltagare möts en 
enda gång, medan andra återkommer.

– Alla berättelser har vi dock med oss länge, länge 
efter att deltagaren har varit på besök. Det är en för-
mån att få ta del av människors berättelser om sitt liv 
och sina känslor och jag som ledare lämnar alltid våra 
möten med en enorm tacksamhetskänsla.

En deltagare berättar

En av våra deltagare berättar för oss vad samtalsträf-
farna betyder och hur det egna engagemanget i fören-
ingen har ökat.

– Alla som är med i SPES har själva mist någon i 
självmord. I Stödlinjen finns det runt 35 medmänn-
iskor som delar på ansvaret att svara i telefon alla 
årets dagar under kvällstid. Det blir ungefär en kväll 
i månaden för var och en. Som stödpersoner hjälper 
vi människor som ringer in med ett medmänskligt 
sam talsstöd som främsta arbetsverktyg. Många av de 
människor som hör av sig till Stödlin jen har själva 
mist någon i självmord. Samtalen kan handla om allt 
möjligt men ofta är det ensamhet och psykisk hälsa 

som blir kärnan i samtalet. Flera av de som ringer in 
säger själva att de känner sig hjälpta av att kunna få 
prata med någon som också gått igenom en liknande 
förlust som deras egen.

Att lära sig leva med det som hänt

– När jag miste sin bästa vän i självmord kas tades 
jag in i en situation där ingen ville prata om det som 
hade hänt.

Situationen vände när jag fick höra talas om SPES 
och tog mod till mig för att besöka en samtalsträff 
som anordnades tillsammans med Sensus i Skövde. 
Ef tersom SPES välkomnar alla som mist någon i sui-

cid oavsett vem man 
är och vad man har 
för bakgrund kunde 
jag träffa andra som 

var drabbade trots att jag inte var medlem i förening-
en vid tillfället. Här fick jag chansen att få prata om 
vad jag varit med om, vilket var till stor hjälp för att 
kunna bearbe ta det trauma och den kris som jag be-
fann mig i.

Jag blev en ganska flitig besökare på träffarna och 
allt eftersom ti den gick så kände jag mig starkare och 
idag återhämtad även om jag för alltid kommer bära 
med mig denna sorg och förlust. Man kanske kan 
säga att jag nu har lärt mig att leva med det som hänt, 
mycket tack vare SPES och de andra deltagarna på 
träffarna.

Att vända en förlust och vara till hjälp för andra

– För mig har det varit viktigt att kunna vända den 
hemska förlusten av vännen till något som kan vara 
positivt för andra och samhället. Därför valde jag att 
engagera mig som volontär inom SPES. Som förening 
jobbar SPES både preven tivt och med efterlevande-
stöd. Statistiken visar på att anhöriga till människor 
som tagit sitt liv är en stor riskgrupp att själva funde-
ra på eller försöka ta sitt liv.

Här tror jag SPES fyller en mycket viktigt roll i 
samhället. Data visar också på att de flesta som för-
söker ta sitt liv eller mår så dåligt att de önskar få dö 
faktiskt överlever och avlider långt senare i livet av 
helt andra orsaker.

SPES
SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har 

en stödlinje och chatt för efterlevande samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.

Läs mer: spes.se

" Ämnet kan låta tungt och visst gråter 
vi ibland, men lika ofta skrattar vi."
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PÅ EN LITEN UTOMHUSSCEN framför Sensus musik-
hus i Halmstad fick vi äntligen mötas i musiken igen.

2021 var ett tufft år för Sensus musikverksam-
het. Under större delen av året kunde studiecirklar 
inte bedrivas på grund av de rådande restriktioner-
na.

Familjer med barn och rörda föräldrar blanda-
des med vänner och bekanta när olika genres och 
publiker möttes. Konserten blev lyckad och käns-
lan var att alla bidrog till att göra något småskaligt 
och fint tillsammans. Det gemensamma lärandet 
och görandet är en viktig del av folkbildningen som 
denna kväll togs tillvara till fullo.

Musik

Sensus finns över hela landet och stöttar band, musikgrupper, 

studiokollektiv, arrangörer och föreningar i deras lärande och 

utveckling.

Musikverksamheten är bred och består av allt från repande band, 

studiokollektiv och musikföreningar till körer och kyrkomusiken-

sembler.

Sensus möjliggör er kreativitet och stöttar gruppens utveckling 

genom coaching, studioinspelningar, replokaler och spelningar. 

I vårt nätverk finns festival- och klubbarrangörer, bokningsbolag, 

skivbolag, distributörer och andra musikbranschaktörer. 

Läs mer: sensus.se/musik

Musikverksamhetens återkomst firades med konsert

Känslan var att alla bidrog till att 

göra något småskaligt och fint 

tillsammans. Liam var en av de 

som medverkade.
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25-26 SEPTEMBER fylldes Borås med körsång. Pandemin till trots så ge-
nomfördes Borås Körfest för första gången i samband med Borås Citys 
höstmarknad.

– Det har varit ett spännande projekt att genomföra och i och med 
pandemin har det inneburit stora utmaningar i flexibilitet och om-
ställning, berättar Lena Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Sensus i 
Borås. 

Borås Körfest var tänkt att genomföras under vårmarknaden 
2021, men på grund av pandemin var detta inte möjligt. Projektet 
ställde då om till ett fysiskt genomförande i samband med höstmarknaden i sep-
tember. Lördag 25 september fylldes Borås med körsång från 3 olika scener. Kö-
rerna samlades sedan i en stor gemensam konsert i Stadsparken på söndagen. En 
fysisk repetition för alla körer genomfördes även på lördagen.

– För att få körer att våga och kunna delta i körfesten ställde vi under vå-
ren om till digital verksamhet och erbjöd digitala repetitioner två gånger i veck-
an från april och framåt, berättar projektledaren Charlotte Brorsson Trell. Un-
der sommaren övergick dessa till 
fysiska träffar i Stadsparken. Syftet 
med dessa repetitioner var att för-
bereda sångare på de gemensamma 
låtarna men också att sprida informationen om Borås Körfest och locka med kö-
rer. Detta visade sig vara framgångsrikt. Till Borås Körfest anmälde sig 10 körer 
och i Stadsparken samlades ca 100 körsångare i en gemensam konsert.

App med bakgrund och stämmor för att kunna öva

För att stärka sångarna i förberedelserna använde sig Sensus av appen We are 
voice. 
– Där har vi skapat en grupp för Borås Körfest, spelat in bakgrunder och stäm-
mor till de gemensamma låtarna med syftet att körsångarna ska kunna öva själva 
hemma, förklarar Lena. .Gruppen är offentlig i appen vilket innebär att hela Sve-
rige kan se hur det skapas folkfest i Borås.

På Borås födelsedag den 29 juni samlades körerna i stadsparken och genom-
förde ett körjam, som en del av förberedelserna inför körfesten i september. Bor-
ås Körfest deltog i Borås stads födelsedagsfilm som premiärsändes denna dag.

Sånger och sångare med ursprung i olika delar av världen

Genom delprojektet Träna svenska med sång, har vi genomfört sångledarutbild-
ning och allsång, berättar Lena vidare. 

– Vi hade som mål att locka med dessa sångare som ännu inte är en självklar 
del av Sveriges körliv in i Borås Körfests gemensamma konsert, vilket vi också 
lyckades med. Det deltog bland annat en Bosnisk kör från Region Jönköping i 
Borås Körfest. Repertoaren blev en blandning av traditionella sånger från Sve-
rige men också sånger som har kommit till Borås genom sångare som har ur-
sprung runt om i världen.

– Vi som har lett projektet är så glada och nöjda! Tänk att vi lyckades samla 
så många körsångare och genomföra Borås Körfest trots pandemins alla be-
gränsningar, avslutar Lena Sjöberg. Nu hoppas vi att Borås Körfest ska bli en år-
ligen återkommande tradition!

Vi tog körsången till 
folket och skapade en folkfest

"Tänk att vi lyckades samla så många 
körsångare och genomföra Borås Körfest" 

Samverkansparter
Svenska kyrkan Borås, 

Förvaltningen för kulturut-

veckling Körcentrum Väst, 

Borås Folkhögskola, Borås 

kulturskola, Borås TME och 

Föreningen Hemgården.

Medverkande körer

Bosniska kören från Jönkö-

ping, Kulturskolans barnkörer 

och Living Gospel, Borås Vo-

kalensemble och Afro Vocals, 

Fristad kyrkokör, Vilda Röster, 

Vida Världen och Gaudium.

Tack till våra bidragsgivare

Borås stads kulturnämnd, 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, 

TG Wärenstams stiftelse, 

Borås TME/jubiliumsåret 400 

år och Körcentrum Väst

Lena Sjöberg, verksamhetsut-

vecklare på Sensus i Borås



Sensus Västra Sverige Verksamheten 2021 1716 Sensus Västra Sverige Verksamheten 2021



Sensus Västra Sverige Verksamheten 2021 1716 Sensus Västra Sverige Verksamheten 2021

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 och 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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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 ÅRETS 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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DET SOM DE FLESTA KARTOR HAR GEMENSAMT är att det är männens his-
toria som avspeglas. Det vill DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt museum 
ändra på och tillsammans med Sensus och Bohusläns museum har de nu 
släppt Uddevalla kvinnokarta. 

Uddevalla kvinnokarta lyfter fram historiska kvinnor i Uddevalla inom 
olika områden: rösträttskämpar, politiker, konstnärer, författare, äventyra-
re, egenföretagare och idrottare från år 1850 och framåt. Kartan visar platser 
med koppling till dessa kvinnor. DEA-föreningen har tagit fram kvinnokartor 
i flera svenska städer och nu var det Uddevallas tur. DEA-föreningens ordfö-
rande Kerstin Åkare flyttade från Stockholm till Uddevalla för några år sedan 
och insåg då att det saknades en kvinnokarta i staden. Arbetet påbörjades och 
i ett och ett halvt år har en grupp kvinnor träffats i Sensus lokaler i Uddevalla 
och arbetat fram kartan.

Uddevalla kvinnokarta

– Vi samlades och brainstormade vilka historiska kvinnor i Uddevalla vi 
känner till. Sedan har vi under arbetets gång hittat flera kvinnor som varit 
aktiva i rösträttsrörelsen, pionjärer inom sina specialområden, och alldeles 
vanliga kvinnor som levt och verkat i Uddevalla. Något som var lite oväntat 
var att rösträttsrörelsen var så oerhört stark i Uddevalla, berättar Kerstin 
Åkare.

Festligt släpp av kartan

Uddevalla kvinnokarta släpptes i september 2021 i samband med invigning-
en av Maria Lundbäcks plats i Uddevalla. Maria Lundbäck var verksam som 
fotograf i Uddevalla från 1880-talet och aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt. 

Under dagen arrangerades även 
stadsvandringar (rösträttsprome-
nader) i Uddevalla utifrån kartan.

– Eftersom vi fick möjlighet 
att släppa kartan i samband med 
invigningen blev det extra festligt. 
Vi presenterade oss och berättade 
om vårt arbete med kartan. Sedan 

höll vi upp en broderad duk, för att symbolisera kvinnokraften, och släppte 
kartan på den. Det gjorde att släppet både blev symboliskt och fysiskt, säger 
Kerstin Åkare.

Sensus har varit ett bra stöd för gruppen och har, förutom att organisera 
studiecirkeln, också stått till förfogande med lokal och bistått i tryckningen 
av kartan.

Bohusläns museum – en tillgång

Även samarbetet med Bohusläns museum har varit viktigt och gjorde att 
gruppen fick tillgång till information som annars hade varit svår att få tag 

Uddevalla har 
fått en kvinnokarta

Historieskrivningen generellt osynlig-
gör kvinnornas medverkan i samhäl-
lets utveckling. Därför behöver vi fler 
kvinnokartor,
Kerstin Åkare, ordförande 

i DEA-föreningen.
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Uddevalla har 
fått en kvinnokarta

på. Jienny Gillerstedt är utställnings- och programansvarig på Bohusläns 
museum och var med i arbetet med kartan under hela perioden.

– Det var bra att Jienny kunde förse vår studiecirkel med material från 
museets arkiv. Det hade blivit en helt annan karta om inte hon varit med, 
säger Kerstin.

Jienny har arbetat med utställningen MOD på Bohusläns museum som 
berättar om den kvinnliga rösträttskampen i Sverige och lyfter fram flera 
modiga människor som engagerade sig i rösträttskampen. När Sensus hör-
de av sig och frågade om museet ville vara med och ta fram en kvinnokarta 
i Uddevalla nappade de direkt.

– Syftet med projektet MOD har varit att synliggöra vår lokala kvin-
nohistoria. När vi fick frågan att vara med och bidra till Uddevalla kvinno-
karta såg vi att det var en fantastisk möjlighet att samverka och skapa en 
produkt som kunde tillgängliggöra de personerna vi forskat fram, men ock-
så att tillsammans med gruppen hitta fler, berättar Jienny Gillerstedt.

Bohusläns museum säljer kartan i sin butik och alla pengar som kom-
mer in går till nytryck. Kartan kommer även användas i museets arbete, ex-
empelvis till stadsvandringar för skolklasser och för allmänheten.

Fler kvinnokartor på gång

Idag finns det kvinnokartor i bland annat Stockholm, Göteborg, Lidköping, 
Sundsvall, Kalmar, Gotland, Malmö och Varberg. Och fler kartor är på gång 
runt om i landet, i till exempel Ljungskile har arbetet med en karta nyligen 
påbörjats, eftersom man under arbetet med Uddevalla kvinnokarta hittade 
många intressanta kvinnor från just Ljungskile.

– Historieskrivningen generellt osynliggör kvinnornas medverkan i 
samhällets utveckling. Därför behöver vi fler kvinnokartor, avslutar Kerstin 
Åkare.

Uddevalla kvinnokarta släpptes i sep-

tember i samband med invigningen 

av Maria Lundbäcks plats i Uddevalla.
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UNDER 2021 HAR DEMOKRATIN 100 år uppmärksam-
mats runt om i landet. I Bengtsfors har Sensus gjort 
en demokratisatsning och synliggjort jubileet med 
flera olika aktiviteter, bland annat genom att bjuda in 
skådespelaren Lena Endre för ett samtal om demo-
krati.

Demokrati – hur har vi det med den? Det var rub-
riken på samtalet med Lena Endre som ägde rum i 
Bengtsfors i oktober. Moderator var Sara Vogel Rö-
din, kulturchef i Åmåls kommun.

Samtalet mellan publiken och Lena Endre rörde 
sig runt ämnena demokrati och jämställdhet. Under 
samtalet berättade Lena om sitt starka samhällsenga-
gemang och vikten av att värna demokratin.

Demokratiutställning och 1920-talskväll

För att uppmärksamma att det år 2021 är hundra år 
sedan vi fick kvinnlig rösträtt i Sverige bjöd Sensus i 
Bengtsfors in till en demokratiutställning under hös-
ten. Utställningen handlade bland annat om demo-
kratiprocessen fram till att den kvinnliga rösträtten 
infördes. Man kunde också ta del av 27 kvinnopor-
trätt från 1800-talet till idag. I utställningen hade 

Samtal om demokrati med Lena Endre i Bengtsfors

ungdomar och nysvenskar delat sina tankar om de-
mokrati. Flera skolklasser och politiker fick möjlig-
het att besöka utställningen som även var öppen för 
allmänheten. Det hölls också berättarcaféer med in-
tervjuer eller beskrivningar av framträdande kvinnor.

Sensus bjöd även in till en välbesökt 1920-tals-
kväll där man med tidsenliga kläder berättade om 
riksdagsvalet 1922. Under kvällen fick besökarna veta 
vad som hände i världen och hur det var i Bengtsfors 
under 1920-talet. Berättelser varvades med tidstypisk 
sång och musik och sju sorters kakor.

– Demokratin är hotad 

över hela Europa. Vi 

lever i en turbulent 

tid, och det är därför 

jag kört till Bengtsfors 

idag, sa Lena Endre.
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MITT UNDER PANDEMIN sökte Sensus i Göteborg 
pengar från Länsstyrelsen i Västra Götaland och blev 
beviljade medel för projektet "Samhällsinformation 
och svenska i Göteborgs naturområden". 
Tillsammans med en ledare får deltagarna möjlig-
het att växa, lära nytt och bli en del av Göteborg 
och det nya land som man kommit till. Det görs i 
en naturlig lärandemiljö med både humor och all-
var som verktyg. Sensus köper in material och lit-
teratur (materialet "Lär känna Sverige – och lär dig 
svenska", från Frälsningsarmén.)

Ledaren Sebastian Arrosamena Mellgren säger så 
här om kursen och om arbetet som cirkelledare:

– Min kurs är speciell och praktisk eftersom vi 
lär oss svenska, har samhällsinformation utomhus, 
rör oss i Göteborgs naturområden och lagar mat på 
stormkök tillsammans. Vi börjar varje fredag med 
att ses på Sensus klockan nio. Deltagarna samlas 
och värmer upp med flera koppar kaffe. När alla är 
på plats diskuterar vi dagens utflyktsmål och an-
passar dagens planering så att det ska fungera för 
alla. Därefter introducerar jag dagens ämne uti-
från arbetshäftena. När vi kommit igång låter jag 
dem som kommit längre med svenskan hjälpa de 
andra medan jag går och handlar inför utflykten. 
Deltagarna turas om att följa med. Väl tillbaka är 
det dags att fylla på termosarna och sedan bär det 
av. Samhällsinformationen är upplagd utifrån tolv 
olika teman med språkfokus på olika nivåer så att 

Integration på riktigt

både nybörjare och de som kommit längre kan vara 
med i samma grupp. Kläder efter väder, stormkök och 
biljetter för resor kan Sensus köpa in för beviljade 
medel.
– Som verksamhetsutvecklare för denna verksamhet 
känner jag mig stolt och varm i hjärtat över ledare 
och deltagare som gör detta tillsammans. Folkbild-
ning som leder till kunskap och integration på riktigt, 
säger Helena Klint, verksamhetsutvecklare på Sensus 
studieförbund.

Samtalsträningen kommer naturligt

Sebastian Arrosamena Mellgren berättar vidare:
– Vi har besökt omkring tio olika naturskyddsområ-
den runt Göteborg, till och med jag är förvånad över 
att det finns så många. Nu senast var vi på Hönö, Ers-
dalens Naturreservat. Vi gick en långpromenad och 
lagade sedan en värmande gryta på stormkök. Hela 
tiden pratar vi svenska och det är nu jag kommer 
tillbaka till att kursen är praktisk. "Kan du räcka mig 
skärbrädan?", "Ge mig din kåsa!" - samtalsträningen 
kommer naturligt eftersom vi hela tiden måste lösa 
praktiska problem.
Väl tillbaka på Sensus avslutas dagen med att diska 
och gå en runda där alla får dela med sig av sina tan-
kar. 

– Jag kände mig som på fest!", sa en deltagare ef-
ter sitt första kurstillfälle.
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UNDER ÅRET FYLLDE GÖTEBORG 400 ÅR. Sensus 
Västra Sverige uppmärksammade detta genom att 
den 13:e oktober fylla Esperantoscenen med artister, 
folkbildare, kulturmänniskor och dokumentärfilma-
re.

Vi på Sensus i Västra Sverige tycker det är av yt-
tersta vikt att medborgarna får ta del av kvalitativa 
kulturprogram med folkbildande karaktär. Dessutom 
tycker vi att det är angeläget att vara på olika arenor 
och i skiftande sammanhang. När en så stor stad som 
Göteborg firar över hela staden vore det nästan kon-
stigt om vi inte deltog som jubileumsaktör. I januari 
anmälde vi en programpunkt utan att egentligen veta 
vad vi skulle fylla den med. Under våren och somma-
ren växte programmet fram och det blev tydligt att 
det skulle bli en heldag med teman kring Göteborg, 
demokrati och folkbildning.

Dagen inleddes på morgonen med ett frukost-
samtal mellan folkbildarna Lina Brustad och Kerstin 
Alnebratt om folkbildningens då, nu och sen. Ett 
samtal som gav hopp! Sedan väntade Pusterviks 

Folkbildningsdagen 2021 – en del av Göteborg 400 år

lunchsoppa då poeten Lina Ekdahl med musiker 
framförde några av de 400 sånger de skrivit om lika 
många platser i Göteborg. På eftermiddagen arrange-
rades två guidade vandringar i staden. Den ena hand-
lade om Haga och den andra om författaren Sophie 
Elkans liv. Vandringarna var fullsatta och väldigt 
uppskattade.

På kvällen stod en rad programpunkter på sche-
mat. Musikerna Jessica Winnberg och Svenna Dahl-
bergs körde sitt mycket omtyckta Sonya Heden-
bratt-program. Efter det fick vi lyssna till Pontus 
Hjortén, dokumentärfilmaren som är aktuell med 
filmen om Nationalteatern. Sedan blev det mer mu-
sik då Katarina Hemlin framförde sin specialskriv-
na sång om Göteborg tillsammans med musiker och 
oss i publiken. Vi fick även se, och lära oss, teckna till 
sången då Lisa Lillieroth hjälpte oss med det.

Slutligen visades ett litet utdrag ur teaterföreställ-
ningen Frigga, om rösträttskämpen Frigga Carlberg, 
som sätts upp på Stora teatern i maj. Hela dagen gav 
mersmak på många sätt.

Katarina Hemlin framförde sin speci-

alskrivna sång om Göteborg tillsam-

mans med musikerna Lisa Moberg 

(fiol) och Maria Doumeni Cronholm 

(cello). Lisa Lillieroth teckentolkade.



Sensus Västra Sverige Verksamheten 2021 2524 Sensus Västra Sverige Verksamheten 2021

Folkbildningsdagens program
Samtal om folkbildning - då, nu och sen 

Lina Brustad, folkbildningschef på Studieförbundet Vuxenskolan och Kerstin Alnebratt, 

chef på Förvaltningen för Kulturutveckling. 

Du är här - ett mobilt sångspel om Göteborg

Lina Ekdahl med musikerna Isak Eldh och Magnus Haglund 

Stadsvandringar

I Sophie Elkan fotspår 

Haga, Göteborgs första förort. 

Sonya med Y

Hyllning genom hennes repertoar. Jessica Winnberg, sång och Sven-Erik Svenna Dahl-

berg, piano

Pontus Hjorthén - dokumentärfilmare  

Hemligheten, Fotbollens sista proletärer, Ett nytt liv och Barn av vår tid, i ett samtal med 

David Oest, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund.

Katarina Hemlin - Sången om Göteborg 400 år  

Katarina Hemlis låt ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” har utsett till soundtrack för Göteborgs 

400-årsfirande. Tillsammans med musikerna Lisa Moberg (fiol) och Maria Doumeni Cron-

holm (cello). Lisa Lillieroth teckentolkar.

Musikalen om Frigga  

Samtal med delar av ensemblen om projektet och sång.

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.
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Fakta om Sensus Västra Sverige

Sensus Västra Sverige omfattar Halland, Värmland och 
Västra Götaland som totalt består av 71 kommuner. Till-
sammans med föreningar, organisationer och grupper 
skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt 
om i regionen. Vi har kontor i Bengtsfors, Borås, Göte-
borg, Halmstad, Karlstad, Skövde och Uddevalla.

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års mandat. 
Ledamöter 2020 – 2022: 
 
• Marcus Gustafsson, ordförande  

(fram tom 2021-04-26,  
ledamot from 2021-04-27)

• Ann-Marie Ericson, vice ordförande 
(ordförande from 2021-04-27)

• Cecilia Halldner  
(vice ordförande from 2021-04-27)

• Ann-Kristin Falkeby 
• Brith Holm 
• Ingrid Kåwe 
• Sven-Inge Kristensson  

(fram tom 21-07-05)
• Christer Johansson 
• Johan Ernstson 
• Annalena Levin 
• SaraBeata Hagström  

(personalrepresentant) 
• Magnus Högdahl  

(personalrepresentant)

SENSUS  
VÄSTRA
SVERIGE

Sensus Västra Sverige bedriver verk-
samhet i 65 av de 71 kommuner som 
regionen omfattar.

REGIONKONTOR 

Södra Hamngatan 29, Göteborg

REGIONCHEF
Marie Langaard

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Bengtsfors, Borås, Göteborg, Halmstad, 
Karlstad, Skövde och Uddevalla. 

MUSIKHUS
• Göteborg
• Halmstad
• Skövde 
• Uddevalla

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans med 
medlemsorganisationer och samarbetspar-
ter med fokus på områdena fackligt, fören-
ingar, kyrka, kultur, musik och scouter.
• Utbildningar för cirkelledare och funktio-

närer 
• Studiecirklar i svenska för asylsökande 
• Diplomutbildningar inom HR och kommu-

nikation

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 ätstör-

ningar 

• Föreningen Svenska kyrkans anställda i 

Sjukhuskyrkan SKAIS 

• Individuell Människohjälp 

• KFUM Sverige 

• Kvinnor för mission 

• Kvinnor i Svenska kyrkan 

• Kyrkans Akademikerförbund 

• Kyrkomusikernas Riksförbund 

• Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sve-

rige 

• 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 kyrkan 

• Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

• Svenska kyrkans lekmannaförbund 

• Svenska Kyrkans Unga 

• Svenska Lottakåren 

• Svenska Muslimer för fred och rättvisa 

• Sveriges Konstföreningar 

• Sveriges Kyrkosångsförbund 

• Sveriges Syriska Riksförbund 

• Y´s Men International, distrikt Sverige 
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Västra Sverige 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

85 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2021 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Västra Sveriges yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 2 075 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2021 i studiecirklar, annan  
folkbildning och kulturprogram.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Unika deltagare 2021 i studie-
cirklar och annan folkbildning.
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Tova 16 och Ulla 95

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

51 % 35 % 14 %

Fördelning av verksamhet 2021.

Antal kulturprogram i Sensus 
Västra Sverige 2021. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller lives-sända 
konserter.

1 92114 arrangemang/dag 432 deltagare/dag

Sensus Västra Sverige i siffror

85  %

De tre största medlemsorg- 
anisationer i Sensus Västra 
Sverige räknat i antal studie-
timmar.

1. Scouterna
2. Svenska kyrkan
3. Sveriges  
 Kyrkosångsförbund

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

År 2021 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Västra 
Sveriges verksamhetsvolym 
har minskat med 50 % sedan 
föregående år.
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100 %

Under 2021 genomförde  
Sensus Västra Sverige 4 974  
arrangemang. Jämnt  
fördelade över året blir det  
14 arrangemang per dag.

Under 2021 nådde Sensus 
Västra Sverige 157 607 del-
tagare. Jämnt fördelade över 
året blir det 432 deltagare per 
dag.
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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.
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