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ensus bedriver folkbildningsarbete och är ett av Sveriges tio studieför-
bund. Vi har verksamhet i sex regioner i hela landet, varav Sensus Östra Gö-
taland är en region som omfattar Östergötland, Jönköping, Kronoberg och 
Kalmar län. Vi är en idéburen organisation som bedriver folkbildning i nära 

samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.

Under 2018 och 2019 utvecklades vår verksamhet på alla områden, i studiecirklar, kul-
turarrangemang och uppdragsutbildningar. Genom att skapa mötesplatser för våra del-
tagare har vi bidragit till att individer, föreningar och grupper fått möjlighet att disku-
tera, utvecklas och bygga relationer. Det kan handla om musikgruppen, studiecirkeln, 
kören eller diplomgruppen.

Vi har under verksamhetsperio-
den byggt upp en bra organisation 
med kontor och studielokaler i 
Linköping, Norrköping, Jönkö-
ping, Växjö och Kalmar samt  
musikhus i Oskarshamn, Väster-
vik, Linköping, Norrköping och 
Vimmerby.  
 
Härifrån utgår mycket av den 
verksamhet som vi bedriver i alla 
våra 46 kommuner med stöd och 
uppbackning från alla våra engagerade och duktiga medarbetare och ledare. Detta arbe-
te vill vi fortsätta med för att stärka folkbildningens roll ännu mer i vår region.  
 
Vi har en viktig roll att spela som en av civilsamhällets aktörer.
 
 

Per-Inge Olsson, ordförande    Birgitta Sundström, regionchef

S

”Genom att skapa mötesplat-
ser för våra deltagare har vi 
bidragit till att individer, för-
eningar och grupper fått möj-
lighet att diskutera, utvecklas 
och bygga relationer”
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Folkbildningshjältar
Sensus 13 705* cirkelledare 
skapade förutsättningar för del-
tagare att ge och ta plats samt 
utvecklas under året.

Tar ton
I samverkan med Sensus deltog 
59 649* människor i körer, band 
och annat musicerande 2019. 

Samhällsbyggare
Under året deltog 138 371* 
människor i Sensus studiecirk-
lar och utvecklade på så sätt sig  
själva och samhället i stort.

* över hela landet
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Vilja folkbildning

hela folkbildningsidén grundar sig i att människor möts och delar kun-

skap och erfarenhet med varandra. Vi tror att det i sammanhang där det 

känns meningsfullt att vara med respekt för varandras olikheter skapas 

förutsättningar för ett samhälle med engagerade och delaktiga människor.

Därför förändras och utvecklas Sensus studieförbund i samspel med sam-

hället i stort och i nära samverkan med medlemsorganisationers, samar-

betsparters och deltagares utveckling. Vi hittar ständigt nya föreningar, 

organisationer och verksamheter att samarbeta med, inte minst med 

medlemmar som är nya i folkbildningssverige. 

I folkbildningen får olika slags kunskaper ta plats i en grupp. Det kan handla 

om att känna till fakta, ha erfarenheter inom ett område eller färdigheter 

inom ett hantverk. Vi skapar förutsättningar för människors utveckling som 

deltagare, arrangörer, studiecirkelledare, band- och föreningsmedlemmar. 

Det är människors glöd, engagemang och vilja - tillsammans med folkbild-

ningens metoder som skapar utveckling, när exempelvis en grupp träffas i 

en bokcirkel kring hållbarhet, musiker ses i replokalen, en förening hittar 

formerna för sitt arbete, scoutledare får en utbildning i att möta deltagare 

med speciella behov och kyrkomusiker reflekterar över teologi.

om folkbildning
Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och 

utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera 

syften och skapar nya chanser i livet för många. Över 

en miljon människor deltar varje år i verksamheten. Till 

folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund. 

om studieförbund
Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Bakom 

studieförbunden står olika folkrörelser och andra orga-

nisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil. 

Studieförbund finansieras till stor del genom stöd från 

stat, regioner och kommuner.

om pedagogik
Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa studie-

cirklar efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det be- 

tyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över 

vad och hur de ska lära sig. Deltagarna söker sin egen kun-

skap genom dialog, interaktion och reflektion. Studieför- 

bunden hjälper till med material och kunskap för att möjlig- 

göra meningsfullt och utvecklande lärande.

om sensus
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötes- 

platser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsam-

mans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och 

deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet 

och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

sensus.se/identitet
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Sensus Östra Götaland omfattar Öster-
götland, Jönköpings, Kronobergs och  
Kalmar län som totalt består av 46 kom-
muner. Tillsammans med föreningar 
och organisationer vi samarbetar med 
skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. Vår verk-
samhet är öppen och tillgänglig för alla 
som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »
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INTEGRATION SKER FRÅN två håll, 
det var inriktningen för #fokus, 
ett EU-projekt som riktade sig 
till målgruppen asylsökande och 
de som ingår i en etableringsplan 
samt människor som möter de 
asylsökande i olika sammanhang. 

Utbildningsinsatser har ge-
nomförts för båda målgrupperna 
gemensamt eller var för sig. Ex-
empel på verksamhet som genom-
förts är språk- och samhällsun-
dervisning, religion och kultur, 
normkritik, familjeverksamhet, 

VARJE ÅR BJUDER Sensus, Linköpings stift och Linköpings stifts kyr-
kosångsförbund in alla stiftets körsångare till en dag fylld av matnyttiga 
och spännande möjligheter till utveckling och påfyllning.

2019 förlades detta evenemang till Vimmerby kyrka. Hundra körsånga-
re och körledare från olika församlingar slöt upp för att inspireras och lära 
sig mer om allt från att sjunga psaltarsånger till att spela djembetrumma.

Under dagens program kunde sångarna till exempel välja att lära sig 
mer om scenisk närvaro, om dirigering och kroppsspråk samt om nya 
metoder att lära sig noter. Repetitionsverktyget ScorX som Sensus tagit 
fram, förevisades och testades i en workshop och under ett annat pass 
användes ScorX för att botanisera i nyutgiven körmusik.

Alla sångare fick under dagen träffa en sångpedagog för att bättra på 
tekniken och hålla rösten igång. Dagen avslutas med en musikgudstjänst 
där inslag från dagens aktiviteter praktiserades.

VIMMERBY

Inspirerande dag för körsångare 

#fokus – när integration sker från två håll

kvinnogrupp, mansgrupp, studie-
besök, engelska och data. 

Projektet pågick i tre och ett 
halvt år och avslutades i december 
2019. Under 2018 - 2019 har Lin-
köpings Universitet genomfört en 
forskningsstudie som har resul-
terat i rapporten Folkbildning på 
svenska?.

Projektet har varit mycket 
lyckat och verksamheten fort-
sätter i något mindre omfattning 
inom ramen för särskilda folkbild-
ningsinsatser.

SENSUS NORRKÖPING driver för 
närvarande två projekt som båda 
kretsar kring frågor som rör för-
äldraskap.

Unga föräldrar och barn är ett 
projekt som riktar sig till unga för-
äldrar och deras barn. Som ung 
förälder kan en känna behov av en 
gemensam plats att mötas och sam-
tala om ämnen som berör den nya 
livssituation. 

Barn och föräldraverkstan riktar 
sig till föräldrar som har en kogni-
tiv funktionsnedsättning samt de-
ras barn. Verksamheten är anpas-
sad utifrån deltagarnas behov och 
blir en gemensam plats för möten 
på lika villkor. Flera av studiecirk-
larna sker i samverkan med Svens-
ka Kyrkan.

NORRKÖPING

Mötesplatser  
för föräldrar
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ÖSTERGÖTLANDS MUSIKDAGAR har kommit att bli 
den största kammarmusikaliska festivalen i regionen. 
Kanske den största i hela Sverige. 

Festivalen har funnits i över 25 år och startades av 
Otto Freudenthal, känd musikprofil i regionen. Sedan 
2001 är det Staffan Mårtensson, dirigent och soloklari-
nettist i Kungliga Hovkapellet, med rötter i Linköping, 
som tagit över det konstnärliga ledarskapet för dagarna.

De senaste åren har festivalen vidgats och innehåll-
er nu även jazzinslag och ett program för barn.

Musikdagarna består av en rad fantastiska kon-
serter som förläggs på ett antal olika platser i Öst-
ergötland. Nämnas kan Löfstad slott, Jazzklubben 
Crescendo och Stadsmuséet i Norrköping, Kinda för-

Östergötlands musikdagar –  
Sveriges största kammarmusikfestival

samling, Valö festplats, Bjärka- Säby slott, Vadstena 
klosterkyrka, Åtvidabergs kyrka, Agora i Linköping, 
Baptistkyrkan och S:t Larskyrkan i Linköping. 

Bland artisterna 2019 fanns både några hemmahö-
rande i regionen som Östgöta Blåsarsymfoniker, Cru-
sellkvintetten och Linköpings Damkör, men också 
operastjärnor som sopranerna Christina Nilsson och 
Kerstin Avemo.

Östergötlands musikdagar arrangeras av Sensus 
Östra Götaland och föreningen Musik i Linköping, 
MiL. MiL är en samling musikentusiaster som verkat 
för musik i Linköping sedan 70-talet. De arbetar ide-
ellt före och under festivalsveckan med allt praktiskt.
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UNDER 2019 GENOMFÖRDES ett pilotprojekt i Kalmar 
och Kronobergs län kallat Smart på internet – studie-
cirklar för äldre i sociala medier och pekskärmar. Syftet 
med projektet var att minska det digitala utanförskapet 
och samtidigt bryta den isolering många äldre upplever. 

Utifrån gruppernas intresse och kunskapsnivå be-
handlade cirklarna grunderna i att använda internet. 
På cirklarna fördjupade man sig i till exempel Face-
book, Skype och andra digitala appar. Totalt deltog 
över hundra personer i elva kommuner. 

Det stora gensvaret vi fick visade att behovet av 
digitalt stöd fortfarande är mycket aktuellt för många 
äldre. Studiecirkelformen passade bra för den här 
verksamheten då många deltagare kunde hjälpa var-
andra att komma vidare när någon hade fastnat.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Vi har 
ansökt hos Socialstyrelsen om en fortsättning av 
verksamheten.

KALMAR LÄN, KRONOBERGS LÄN

Smart på internet – minskar digitalt utanförskap

VARJE ÅR I MARS och oktober fylls Västerviks krogscener med livemusik 
– tjugoåtta akter på sju scener.

Evenemanget kallas Krogkultur och musikverksamheten inom Sen-
sus är en av arrangörerna. Sensus står för mer än hälften av akterna, 
vilket skapar möjligheter för Sensus-band och artister att spela live 
och möta ny publik. 

Krogkultur har blivit ett väletablerat evenemang med cirka 1 500 be-
sökare. Krogkultur arrangeras i samarbete med Västervik Framåt AB, 
Talentcoach och de sju krogar där spelningarna äger rum.

VÄSTERVIK

Sensus bidrar till Västerviks musikscen

Cirka 1 500 besökte Krogkultur i Väster-

vik under 2019.

1 500
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Läsa för livet – samtal om 
litteratur främjar hälsa
Läsa för livet är ett Sensus-projekt som utformat biblioterapeutiska 
studiecirklar där människor möts och samtalar för att bearbeta och 
bättre förstå livsomvälvande händelser. Deltagarna samtalar i grupp 
utifrån en gemensam upplevelse, reflekterar och samtalar utifrån 
litteratur, poesi eller egna texter. De söker sina egna ord och bearbe-
tar på så sätt upplevelserna tillsammans. Metoden främjar läslust 
och hälsa och har en stor effekt på deltagarna.
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DET LÄSFRÄMJANDE TREÅRIGA projektet Läsa för livet startade i febru-
ari 2017 och avslutades i mars 2020. Projektet har tagit fram en modell 
för biblioterapeutiska studiecirklar inom folkbildningen. 

En biblioterapeutisk studiecirkel kan ses som en fördjupad form av 
ett bokcirkelsamtal. Biblioterapi är inriktad mot personliga erfarenheter 
av livsomvälvande händelser. Metoden är samtal utifrån det skrivna or-
det. Målet är reflektion över vad ord och texter gör med oss som läsare. 

Sedan projektstarten har biblioterapeutiska studiecirklar startats i 
flera medlemsorganisationer på tiotalet orter runt om i Sverige. Ett pro-
jektmål har varit att starta upp 30 nya studiecirklar vilket uppnåtts. 

Cirkelledarkurser i Läsa för livets metod har hållits på sex olika 
platser med dryga 90 kursdel-
tagare. I Sensus Östra Götaland 
finns aktiva Läsa för livet studie-
cirklar sedan starten 2017, främst 
tillsammans med medlemsorgani-
sationen SPES, Riksförbundet för 
SuicidPrevention och Efterlevan-
des Stöd.

Läsa för livet har haft som upp-
drag från Kulturrådet att främja läsande och sprida kunskap om bibli-
oterapi. För att uppnå det läsfrämjande projektmålet har Läsa för livet 
under 2019 deltagit i forum där biblioterapi behandlats som tema: 

• Bokmässan/Göteborg
• Mänskliga Rättighetsdagarna (MR)/Linköping
• Glitterär Salong Södra Teatern/Stockholm
• Suicidpreventiva konferens/Norrköping
• Ersta Sköndal Högskola/Stockholm

Projektet har folkbildat på kreativa och nyskapande sätt vilket skapat 
ett dynamiskt nätverk.

Till projektet har vi knutit många av de främsta namnen som gör sig 
gällande inom utvecklingen av biblioterapi i Sverige idag. Projektet har 
under hela projekttiden även samverkat med personer ur olika yrkeska-
tegorier, till exempel bibliotekarier, läkare, psykoterapeuter, psykologer, 
journalister och lärare. Dessa personer har i flera fall startat bibliotera-
peutisk verksamhet inom sina yrkesverksamheter vilket bidragit till att 
kunskapen om biblioterapeutiska metoder ökat. 

Sammantaget har Läsa för livet uppnått samtliga mål som satts upp 
och Sensus har fått ytterligare en metod att arbeta med inom folkbild-
ningen. Läsa för livet har agerat goda folkbildningsambassadörer vilket 
resulterat i att Sensus funnits med i sammanhang där folkbildningen an-
nars inte varit representerad. 

Sensus Östra Götaland har valt att göra en ny projektansökan vilken 
Kulturrådet beviljat. Läsa för livet som projekt fortsätter därmed under 
ytterligare en treårsperiod. 

"Metoden är samtal utifrån det 
skrivna ordet. Målet är reflektion 
över vad ord och texter gör med 
oss som läsare."

Drygt 90 deltagare har gått Läsa för  

livets cirkelledarkurser under projekt- 

tiden 2017 – 2020.

90
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Scouterna och Sensus
Scouterna är en av Sensus största medlemsorga-

nisationer. För ett par år sedan inledde Scouterna 

och Sensus en nystart av samarbetet på nationell 

nivå. Verksamhetsutvecklare från hela landet 

möts sedan dess regelbundet för att hitta nya 

arbetssätt och beröringspunkter. 

I region Östra Götaland har under 2019 samver-

kan skett kring exempelvis spårarläger i di- 

strikt norra Småland och cirklar i matlagning 

 över öppen eld. Styrelsen i Dacke scoutdi- 

strikt har utvecklat sitt arbete med stöd av  

Sensus styrelsehandledning; Väx i ditt  

uppdrag – en styrelse som gör skillnad.
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VÄXJÖ STIFT BJUDER tillsammans med Sensus Östra 
Götaland och Sankt Sigfrids folkhögskola in till fort-
bildningsvecka varje höst. Under nästan en hel vecka 
får stiftets anställda, ideella och förtroendevalda möj-
lighet att kompetensutveckla sig inom många olika 
områden. Det sker genom workshops, seminarier och 
föreläsningar. 

2019 bidrog Sensus med flera programpunk-
ter. Bland annat ett seminarium som gav en inblick 
i Scouternas barnskyddsutbildning, Trygga möten. 
En annan programpunkt gav en introduktion till 
kyrkvärdsutbildning i cirkelform. En tredje punkt 
var God spis i kyrkans lokaler där regelverket för 
mathantering i offentliga miljöer presenterades. 
Svenska kyrkan har på många håll i vårt område 
börjat med soppkök och behovet av att veta vad som 
gäller är stort. 

Vid vår utställningsmonter hade besökarna möj-
lighet att ta del av studiematerial och information om 
olika Sensus-aktiviteter. 

Vår medverkan har gett ringar på vattnet och flera 
församlingar och pastorat har hört av sig och vill veta 
mer om vad Sensus har att erbjuda. 

Veckan befäster vår uppfattning att människan är 
en lärande och skapande social varelse oavsett ålder 
och vi på Sensus kan erbjuda goda möjligheter till ut-
veckling.

Växjö stifts fortbildningsvecka 
ger ringar på vattnet

JÖNKÖPING

Teaterstickorna 
TEATERSTICKORNA ÄR EN ideell amatörteaterförening som verkar i Jön-
köping med omnejd. Alla är välkomna att delta men de största resurser-
na går till verksamheten för barn och unga. 

Tillsammans med Sensus Östra Götaland erbjuder Teaterstickorna 
studiecirklar för alla som vill ägna sig åt scenkonst.

Varje år sätter grupperna upp olika föreställningar. 2019 inleddes 
med musikalen Anni som sågs av nära 1 700 personer.

Årets stora satsning var arbetet med uppsättningen av Ronja Rövar-
dotter som spelades på Visingsö under sommaren. Det blev åtta fullsatta 
föreställningar utomhus. Detta trots att vädret inte var det bästa.

Det bjöds även på spännande teater i gruvmiljö när föreställningen 
Vilse i berget spelades i Tabergsgruvan. Gatuteater och musik i samband 
med Jönköpings höstmarknad samt luciakonserter och julteater har 
också hunnits med under året. 
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EKSJÖ STADSFEST ÄR en omtyckt och artisttät tvåda-
garsfestival som lockar runt 20 000 besökare varje år. 
Festivalen har röstats fram till Sveriges fjärde mest 
populära festival av musiktidningen GAFFA:s läsare. 

Sensus Östra Götaland har haft ett nära samarbete 
med arrangören Fiesta i åtta år. Vi bokar akter samt 
jobbar som scenpersonal under festivaldagarna. 

Tack vare detta samarbete har våra band och artis-

Eksjö stadsfest

ter haft möjlighet att spela, antingen som förband åt 
andra, eller som huvudakter på vår egen scen. 

2019 hade vi en egen scen där åtta band och ar-
tister utträdde för festivalbesökare från hela landet. 
Förutom möjligheten att uppträda på en av Sveriges 
mest populära festivaler fick våra band även möjlig-
heten att nå ut till ny publik.

STUDIO GIVE BACK är en musikstudio men samtidigt 
ett integrationsprojekt. I studion samlas musikintresse-
rade ungdomar från Hageby, Navestad och Klockaretor-
pet med omnejd för att skriva, rappa och spela ihop.

Med musiken som gemensamt intresse ger studi-
on ungdomarna ett socialt sammanhang, utlopp för 
sin kreativitet och en möjlighet att göra sin röst hörd.

NORRKÖPING

Hiphop – folkbildning – integration

I projektet läggs stor vikt vid att skriva texter. För-
utom språkträning får ungdomarna genom texterna 
möjlighet att ta upp personliga erfarenheter och ge 
röst åt sina perspektiv på samhället. Med texterna 
som utgångspunkt samtalar ungdomarna sedan till-
sammans med ledarna om till exempel värderingar 
och normer. 

Studio Give Back vill stimulera till att utveckla 
tankar och förståelse för komplexiteten i tillvaron 
samt bidra till ett ökat samhällsengagemang. På så vis 
tror vi att ungdomarna också får en ökad framtidstro. 
Ledorden för Studio Give Back är kreativitet, me-
ningsfullhet och delaktighet. 

Projektet finansieras med stöd av Norrköpings fond 
för integrationsinsatser och är ett samarbete mellan 
Sensus Östra Götaland och föreningen Give Back.
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Stärkt samarbete med KFUM 
UNDER DE SENARE åren har samarbetet med Sensus tredje störs-
ta medlemsorganisation, KFUM, gått stadigt framåt. Detta har delvis 
skett på nationell nivå genom den interna Sensus X-gruppen KFUM, 
där förutom Sensusmedarbetare, även medarbetare och ideella från 
KFUM samlats för att stärka relationen framåt. 

I Sensus Östra Götaland har samarbetet under året intensifierats 
med KFUM Brevik, KFUM Norrköping och KFUM Jönköping. 

Under 2019 var ett stort fokus att skapa en bra ledarutbildning för 
KFUM Norrköpings ledare på Stadium Sportscamp och att göra det 
tillsammans med lägerledarna på KFUM Brevik. Sensus gick samman 
med SISU – idrottsutbildarna och möjliggjorde en ledarutbildnings-
helg.

37 ledare från Stadium Sportscamp och 42 ledare från KFUM Bre-
vik deltog. Sensus bidrog bland annat med föreläsningar i barnkon-
sekvensanalys. Detta blev mycket uppskattat och kommer leva vidare 
som koncept kommande år. 

En liknande process startades också med KFUM Jönköping, där 
Sensus bidrog i planering och 
med föreläsare.

En annan insats under året 
har varit att hjälpa KFUM 
Norrköping att starta upp en 
utbildningsgrupp där tjänste-
män, styrelseledamöter och 
andra utbildningsintresserade ideella ingår. Sensus och SISU – idrotts-
utbildarna tog en mycket aktiv roll i det inledande arbetet och Sensus 
har även bidragit med processledning. Utbildningsgruppen har under 
året skapat en utbildningsplan för föreningen och genomfört flera kur-
ser och föreläsningar.

"Sensus bidrog med föreläsningar  
i barnkonsekvensanalys. Detta blev 
mycket uppskattat."
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MR-DAGARNA ÄR NORDENS viktigaste mötesplats för 
frågor kring mänskliga rättigheter. Dagarna lockar 
cirka 5 000 besökare och 100 utställare varje år. Här 
möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, 
politiker, företagare och ideellt engagerade för att 
inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga 
rättigheter.

Sensus studieförbund är en av huvudarrangörerna 
till MR-dagarna som 2019 hölls på Konsert & Kon-
gress i Linköping Under temat Rätten till hälsa fanns 

Mänskliga rättighetsdagarna 2019 i Linköping

Sensus med i egen monter. 
Tillsammans med samarbetsparter bjöd Sensus in 

till fyra seminarier; Andlig och existentiell hälsa i en 
postmodern värld i samarbete med Svenska Musli-
mer för Fred och Rättvisa, Åldersdiskriminering – en 
dödlig risk i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll, 
Unga med självskadebeteende och rätten till psykisk 
hälsa i samarbete med SHEDO – Self Harm and Ea-
tingDisorders Organisation samt Läsa för livet och 
Biblioterapi.

JÄRNVILJAN ÄR ETT musikaliskt bygdespel med his-
toriskt tema. Handlingen kretsar kring de två släk-
terna Humble och Korne som båda var tongivande i 
Alvesta med omnejd under 1600-talet. 

Föreställningen blev resultatet av ett tvåårigt 
projekt i kulturföreningen Anotekets regi. Projek-
tets syfte har varit att skapa en kulturupplevelse 
med stark förankring i lokal historia, både för med-
verkande och publik.

Uppsättningen växte fram genom flera studie-

cirklar i teater, musik, sång, kostym och scenografi. 
Genom att alla deltagare i Järnviljan även var med-
skapare i processen blev projektet identitetsskapan-
de  samtidigt som det bidrog till folkbildning kring 
1600-talets kultur och historia. 

Järnviljan hade premiär i maj 2019 i Kvenneberga 
bygdegård och sågs av drygt 200 personer. 

Sensus Östra Götaland i samverkan med kultur-
föreningen Anoteket beviljades 2018 Leader Lin-
né-medel för Järnviljan. 

Järnviljan – ett musikaliskt bygdespel som lyfter lokal historia
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LÅNGT ÖVER HUNDRA personer deltar årligen i våra olika diplomutbild-
ningar. Syftet med diplomutbildningarna är att ge yrkesverksamma inom 
olika områden möjlighet att utvecklas och stärkas i sina yrkesroller. Del-
tagarna kommer från olika 
företag och organisationer 
vilket gör att kompetenser 
och erfarenheter möts. Ut-
bildningsgrupperna består 
av max 16 deltagare dels 
för att alla ska kunna kom-
ma till tals, dels för att led-
aren ska kunna se samtliga 
deltagare. Samtliga ledare 
har en teoretisk utbildning 
kompletterad med en mångårig praktisk tillämpning. 

En populär och omtyckt diplomutbildning som genomförts vid över 
40 tillfällen är Sensus Diplomerad Personalledare för Svenska kyrkan. 
Utbildningen är direkt anpassad efter de behov som medarbetarna i stif-
ten har, vilket gör utbildningen mycket konkret. Efter avslutad utbild-
ning har deltagarna tillägnat sig kunskaper och färdigheter inom orga-
nisation, ledarskap, personalekonomi och arbetsrätt så att de bättre kan 
fungera i sin roll som arbetsledare inom Svenska kyrkan.

En annan diplomutbildning som har många deltagare från Svenska 
kyrkan är Sensus Diplomerad Kommunikatör. I utbildningen ingår äm-
nen som att kommunicera i sociala medier att skriva på ett sätt som når 
fram. Vi har genomfört nio sådana utbildningar. 

Övriga diplomutbildningar portföljen är: HR-koordinator, HR-speci-
alist, Redovisningsekonom och Projektledare.

102 deltagare diplomerades under 2019 

i någon av Sensus Östra Götalands 

diplomutbildningar.

102

Messie Lennartsson är nu  

diplomerad lönespecialist.

“Jag är glad att jag har fått möjlighet 
att gå kursen. Den har framförallt 
gett mig lust att vilja utveckla mitt 
ledarskap och att reflektera över vad 
vi gör och vad vi kan göra bättre".

Marie Nilsson, arbetsledande diakon i 

Värnamo, som gått Diplomerad personal-

ledare för Svenska kyrkan.

Sensus diplomutbildningar –   
kompetensutveckling för arbetslivet
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Fakta om Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland omfattar Östergötland, 
Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län som totalt 
består av 46 kommuner. Vi är en idéburen organi-
sation som arbetar med bildning, kultur, relationer 
samt livs-, rättig hets- och hållbarhetsfrågor. Vi 
verkar i nära samarbete med våra medlemsorgani-
sationer och samarbetsparter.  

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års 
mandat. Ledamöter 2018 – 2019:

• Per-Inge Olsson, ordförande
• Britt-Marie Lindberg,  

vice ordförande
• Kjell Johansson
• Ingegerd Widmark
• Monica Lago
• Hans Frisell
• Per Åkerström
• Ulf Ödman
• Fredrik Ingå
• Ulla Heinstedt,  

personalrepresentant

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både natio-
nella och regionala medlemsorganisa-
tioner. Utöver det samarbetar vi med en 
mängd olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• EKHO – Ekumeniska grupperna för 

kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot 

ätstörningar
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige

SENSUS  
ÖSTRA  
GÖTALAND

• 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
• Sveriges Konstföreningar
• Svenska Lottakårer
• SPES – Riksförbundet för  

SuicidPrevention  
och Efterlevandes Stöd

• Scouterna
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Shedo

• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden
• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans anställda i  

sjukhuskyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Muslimer för Fred  

och Rättvisa
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International Region Sverige

Sensus Östra Götaland bedriver verk-
samhet i samtliga 46 kommuner som 
regionen omfattar.

REGIONKONTOR 

Apotekaregatan 14, Linköping

REGIONCHEF
Birgitta Sundström

KONTOR OCH  

VERKSAMHETSLOKALER
Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, 

Kalmar, Oskarshamn, Västervik

MUSIKHUS
• Ganymeden, Linköping
• Skylten, Linköping
• Vrinnevi Park, Norrköping
• Junkergatan, Oskarshamn
• Welux, Västervik
• Skogshaga, Västervik
• Mejeriet, Västervik 
• Allaktivitetshuset, Vimmerby

ORGANISATION
Sensus Östra Götaland är indelad  
i fem hemvister:
• Musiker
• Kyrkliga
• Ideella
• Arbetsliv
• Region
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Östra Götaland 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter

44 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbets-
part. 

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Östra Götalands yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 2 026 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2019 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram.

Deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2019 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsor-
ganisationer i Sensus Östra 
Götaland räknat i antal studie-
timmar.

32

235 160

22
 61

2

40
 0

03

Idun 13 och Brita 91

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

13 %

47 %

26 %

14 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

67 % 16 % 17 %

Fördelning av verksamhet 2019.

Antal kulturprogram i Sensus 
Östra Götaland 2019. Det kan 
exempelvis vara föreläsningar, 
konserter eller utställningar.

Sensus Östra Götaland genom-
förde 8 018 arrangemang under 
2019. Det blir 22 arrangemang 
per dag om en fördelar dem 
jämt över året.

Ökning av verksamhetsvoly-
men mellan 2018 och 2019 
räknat i antal studietimmar.

Totalt nådde Sensus Östra 
Götaland 363 650 deltagare 
under 2019. Om en fördelar dem 
jämt över året blir 996 deltagare 
per dag.

4 34322 arrangemang/dag +6 % 996 deltagare/dag

Sensus Östra Götaland i siffror

44  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

1. Svenska kyrkan
2. KFUM Sverige
3. Scouterna

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

100 %
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Sensus studieförbund Östra Götaland
Apotekargatan 14, 582 24 Linköping
sensus.se


