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"Vi vet att vår verksamhet 
betyder mycket för många 
människor och med stolthet 
vill vi fortsätta att bidra till 
att utveckla detta arbete"

Sensus studieförbund Västra Sverige verksamheten 2020 
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ÅRET SOM GICK KOMMER VI ALDRIG ATT GLÖMMA och det är inte mycket som är sig likt. 
Pandemin påverkar vår vardag, vår fritid och vårt samhälle väldigt starkt. Och givetvis 
även Sensus, våra medlemsorganisationer och våra samarbetspartners.

En mängd verksamhet har ställts in under året och hemarbete har blivit norm. Å andra 
sidan har det också inneburit att vi utvecklat vårt digitala arbete. Vi längtar efter att 
kunna träffas fysiskt igen och inget slår det personliga mötet mellan människor. Vi är 
samtidigt stolta över att vi lyckats ställa om på ett så bra sätt och vi kommer fortsätta att 
tillvarata de digitala möjligheterna även efter pandemin för att nå ännu fler. 

Vi har också fått förhålla oss till de oegentligheter i form av bidragsfusk som har 
avslöjats inom studieförbundsvärlden. Vi tar vårt ansvar att hantera skattemedel 
på största allvar och kommer under 
kommande år fokusera på att stärka vårt 
kvalitetsarbete där all verksamhet ska 
kvalitetssäkras utifrån de villkor och 
regelverk som styr oss. Vi vet att vår 
verksamhet betyder mycket för många 
människor och med stolthet vill vi fortsätta 
att bidra till att utveckla detta arbete. 

Under året tillträdde vi också som ny 
regionordförande och ny regionchef. 
Det har funnits stora utmaningar med att tillträda mitt i en pandemi då alla arbetar 
hemifrån. Vi har likväl tagits emot med mycket värme och inspireras av det stora 
engagemanget för folkbildningen och för vår demokrati som finns inom Sensus-
familjen.  

Ett stort tack till alla våra medlemsorganisationer, samarbetspartners, ledare, 
förtroendevalda och medarbetare för allt ni gjort för Sensus under det märkliga 
året 2020! Vi ser fram emot att tillsammans med er fortsätta arbetet med att stärka 
folkbildningen för framtiden!

Marie Langaard
Regionchef Sensus Västra Sverige

Marcus Gustavsson,
Regionordförande Sensus Västra Sverige
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Utmaningar och utveckling

när vi i sensus säger att vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och 
dem vi samarbetar med så menar vi det. Oavsett hur vår samtid ser ut, oavsett 
vilka utmaningar vi står inför.

2020 blev verkligen utmaningarnas år. Coronapandemins framfart har förändrat och 
skakat om människors förutsättningar i grunden. Hemarbete och begränsningar av 
sociala kontakter har skapat en helt ny vardag för oss. För oss som studieförbund, där 
mötet mellan människor står i centrum, har det inneburit en stor utmaning. 

Året har också präglats av medial och politisk debatt och ett ifrågasättande av studie-
förbunden. Bakgrunden är de händelser av misstänkt organiserat bidragsfusk som 
uppdagats under senare tid. Bristerna har upptäckts av studieförbundens egna kon-
troller. Sensus och andra studieförbund har som mottagare av statsbidrag ett stort 
ansvar för att pengarna går till folkbildning för människor som behöver. Inget annat. 
Till följd av händelserna påbörjades en fördjupad nationell granskning av folkbild-
ningsverksamheten inom alla studieförbund, på begäran av Folkbildningsrådet.

Samtidigt har året som gått visat prov på det stora engagemang som frigörs när 
människor tillsammans hittar lösningar på gemensamma problem. Studieförbun-
den har, i samverkan och vart och ett för sig, hanterat följderna av både pandemin 
och debatten kring folkbildningen genom att enas om gemensamma åtgärder, 
förhållningssätt och rutiner.

I Sensus var vi snabba med att formera en krisgrupp som i sin tur formerade  
grupper för omställning av verksamhet och säkerställande av den gemensamma 
kompetens som krävdes för att ställa om. Vi lanserade en digital verktygslåda, hit-
tade metoder för körer att öva på distans, stöttade föreningar i att hålla årsmöten 
digitalt och erbjöd livestreamade konserter för människor som tillhörde riskgrup-
per. Tillsammans med dem vi samarbetar med ställde vi om vår verksamhet och 
tog folkbildningen utomhus – och ut på nätet.

Den digitala omställningen har tagit ett stort språng framåt. Med erfarenheterna 
vi skaffat oss kommer vi att fortsätta bidra till att bryta den digitala klyftan och 
skapa digital verksamhet baserad på folkbildningens metoder.

Folkbildning har, rätt genomförd, stor betydelse för demokratin och för ett sam-
hälle som håller ihop. I oroliga tider när vi utsätts för prövningar blir möten mel-
lan människor än viktigare. När vi inte kan mötas fysiskt löser vi det digitalt.  
I tider som dessa behövs folkbildningen. Mer än någonsin.
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Sensus Västra Sverige omfattar Halland, 
Värmland och Västra Götaland som 
totalt består av 71 kommuner. Tillsam-
mans med föreningar och organisationer 
vi samarbetar med skapar vi mötesplat-
ser för lärande och utveckling runt om i 
regionen. Vår verksamhet är öppen och 
tillgänglig för alla som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »

LEDARE
I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. Sensus ca 9 900 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. På så sätt ut- vecklas både ledare och del- tagare samt samhället i stort.

SAMVERKAN

Vår verksamhet sker i sam-

verkan med exempelvis  

humanitära och fackliga 

organisationer, ideella för- 

eningar samt olika tros- 

samfund. Hos oss finns även 

en av landets största musik-

verksamheter.   

Det här är Sensus

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi 

arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samverkansparter och 

deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och 

bildning runt om i hela Sverige. 

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi 

på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. 

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det 

är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans 

dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet 

att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid 

och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar 

människor och att människor förändrar världen. 

Sensus är en ideell förening där alla finansiella 

resurser används till folkbildning. Sensus arbetar 

främst med bidragsberättigad verksamhet men har 

också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett 

stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från 

stat, kommuner och regioner. 

PEDAGOGIK

Vår syn på lärande utgår  

från var och ens erfarenheter 

och lust att lära. Vi lär till- 

sammans genom att göra  

och reflektera i grupp.

ORGANISERING
Sensus har sex regioner 
och ett riksförbund.

• Norrland
• Svealand
• Västra Sverige
• Stockholm-Gotland
• Östra Götaland
• Skåne-Blekinge
• Riksförbundet

Vi verkar i hela landet och, allt 

som allt, från norr till söder är 

 vi ett Sensus.
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I SLUTET AV 2020 avslutades den fjärde omgången av 
kursen. Deltagarna var ideella och anställda medar-
betare i Svenska kyrkan från olika delar av Sverige. 
Genom kursen rustades deltagarna att bli aktiva dia-
logaktörer genom att övas i religionsdialog i interakti-
va övningar och reflektion blandat med föreläsningar 
och textstudier.

Interreligiös dialogverksamhet

I ett moment i kursen genomförde deltagarna en
interreligiös dialogverksamhet i sin hemförsamling,
ett slags projekt som kunde handla om att arrangera 
en interreligiös ungdomsträff, studiecirkel
med deltagare från olika religioner eller kanske
ett panelsamtal. Erfarenheterna från de olika
dialogverksamheterna delades i gruppen och gav
därmed idéer till fler aktiviteter. 

Studieresa i Jerusalem

Under åtta dagar i början av 2020 var kursdeltagarna 
på studieresa i Jerusalem. Där mötte gruppen orga-
nisationer och människor som har lång erfarenhet 
av möten och samtal mellan religioner. En av organi-

sationerna som gruppen mötte heter Parents circle 
och består av både israeler och palestinier som mist 
någon anhörig i konflikten. Representanterna för or-
ganisationen berättade om en väg bort från hat och 
att också se hur det går att mötas i dialog och gemen-
skap, trots att omvärlden många gånger förväntar sig 
fiendskap mellan grupperna.

En ögonöppnare

För många av kursdeltagarna blev mötet med 
människor och organisationer i Israel-Palestina en 
ögonöppnare för hur viktig dialog och respekt blir för 
samlevnaden. Efter genomförd kurs inbjuds deltagar-
na till ett nätverk tillsammans med tidigare deltagare 
i kursen, med ett fortsatt erfarenhetsutbyte. Tanken 
är att dialogen och samtalet ska kunna fortsätta på 
hemmaplan, så att fler kan se tillgången i den religiö-
sa mångfalden i Sverige. Bakom kursen står Svenska 
kyrkan och Sensus.  

Under 2021 erbjuds kursen igen, men då med 
breddat deltagande från olika sammanhang och reli-
gioner.

PANDEMIN HAR BEGRÄNSAT OSS ALLA och för en del 
grupper blir livet än svårare. Under vår/vintern 2020 
stängde vi ner fysiska inomhusaktiviteter och ställde 
om digitalt. I Halmstad där vi har en stor verksamhet 
för asylsökande blev detta mycket kännbart för våra 
deltagare. Vi flyttade språkcirklar till zoom-rummet 
vilket för en del fungerade och andra inte. Som ny i 
Sverige är de fysiska mänskliga mötet viktigt för  
språkinlärning och förståelse av samhället samt ger 
en stunds andrum från oron i asylsökningsprocessen.   
Sedan tidigare finns det möjlighet att söka TIA medel 
från Länsstyrelsen. För asylverksamheten i Halm-
stad blev dessa medelvägen till aktiviteter utomhus. 
Många av de asylsökande som vi arbetar med bor på 

en stor migrationsanläggning som heter Spenshult, 
ett tidigare reumatologiskt sjukhus som ligger vid 
Nissan i ett naturreservat.

Cirklar inom en mängd områden

Vi kunde med dessa medel starta cirklar inom en 
mängd olika områden. De asylsökande har getts möj-
lighet att delta på matlagningskurser utomhus, lärt 
sig om naturen och allemansrätten. Populärast blev 
våra fiskecirklar och cykelkurser. Våra asylledare 
införskaffade fiskespön och redskap samt skapade 
nya utbildningsmaterial och de fiskades i Nissan till 
de asylsökandes stora glädje. På anläggningen fanns 
sedan tidigare några medfarna cyklar som var svå-

TIA i pandemitider 

ra att cykla på. De asylsökande undrade om vi kunde 
hålla kurser i att lära sig att cykla och våren stod i full 
blom. I ett nära samarbete med Rädda Barnen, som 
tillhandahöll en ledare, införskaffade Sensus i Halm-
stad tre cyklar och verksamheten var i full gång. De 
blå cyklarna väntar i ett förråd på att våren ska kom-
ma och vi kan cykla igen.

Tala väl om varandra 
Det svenska samhället bär på en rik mångfald av olika livsåskådningar och 
religioner. Kursen ”Tala väl om varandra” handlar om att upptäcka mer av 
denna rikedom.  

Om TIA
Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande 

personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull 

sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om 

bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.
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Samtal om bemötande mellan religioner under ett besök i nationalparken Ein Gedi, vid Döda havet.
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Måltidsvän Skara 
SKARA KOMMUN gjorde tillsam-
mans med Sensus och övriga 
studieförbund projektet Måltids-
vän under våren 2020. Att bryta 
ensamhet, samlas kring mat, äta 
tillsammans på uteservering eller 
tillaga mat tillsammans, var den 
enkla idén bakom projektet. Mål-
tidsvännerna var volontärer och 
av ett 50-tal intresserade volontä-
rer, genomgick ett 15-tal en volon-
tärutbildning kring sina uppdrag 
som måltidsvänner genom Sensus 
Skövde. Corona hindrade att pro-
jektet genomfördes, men måltids-
vännerna står fortfarande beredda 
och väntar på att finnas till hands 
när restriktionerna upphör.

Låna en bokkasse och starta en bokcirkel! 
 

DET SKA VARA BÅDE ENKELT OCH INSPIRERANDE att börja 
läsa böcker som någon annan, i detta fall personal på Skövde 
stadsbibliotek, valt ut och därefter diskutera boken tillsam-
mans med andra. 

– Initiativet till bokkassar för utlåning kom från en av bib-
liotekarierna på Skövde stadsbibliotek och när jag fick frå-
gan om Sensus ville samarbeta kring bokcirklar kom vi snabbt 
igång med planeringen, då vi tidigare haft andra läsfrämjande 
samarbeten och för att vi tillsammans gärna uppmuntrar till 
bokcirklar, berättar Leena Larsson, verksamhetsutvecklare på 
Sensus. Att starta en bokcirkel är lätt och det är där Sensus och 
studiecirklarna kommer in i bilden. 

Bokcirkelmaterial

I varje kasse har finns materialet ”Mänskliga möten – idéer 
och metodtips för bokcirkeln” framtaget av Sensus och infor-
mation om var och hur man kan anmäla sin cirkel. Med hjälp 
av Sensus bokcirkelmetod kan man lätt komma igång med 
samtal om både boken man läst och tankar som väcks. Tankar 
som ofta leder till fina samtal mellan cirkeldeltagarna.  

– Vi vill inte styra samtalen, men vi vill inspirera och ge tips 
på hur man kan diskutera en bok man läst tillsammans med 
andra. Ibland kan det vara skönt att ha färdiga frågor att be-
svara för att få igång samtalet, även om det är cirkeldeltagarna 
själva som styr samtalen genom att låta alla komma till tals och 
bidra med sina tankar, säger Leena. 

Digitala träffar

Precis som studieförbunden fick även biblioteken ställa om 
och ställa in verksamheter under rådande pandemi och res-
triktionerna som kom. Hur gick vi då tillväga för att fortsatt 
uppmuntra läsande och erbjuda bokkassarna? Det löstes ge-
nom att biblioteket höll öppet en speciell service för utlåning 
av böcker och genom att bokcirklarna fanns publicerade och 
öppna för anmälan på Sensus hemsida. När vi på grund av pan-
demin ville hindra smittspridning och minska fysiska träffar, 
öppnade Sensus upp för möjligheten att träffas digitalt genom 
att uppdatera informationen i bokkassarna och erbjuda digita-
la verktyg till studiecirklarna.

Om bokkassarna 
I varje bokkasse finns fem böcker av samma titel. 

Det fanns från början sex kassar att låna, 

men antalet kassar har utökats. Både manliga 

och kvinnliga författare är representerade. 

Genrebredden finns, så som realism, historia, 

äventyr, pikaresk, fantasy, feelgood, drama, kärlek 

och skräck. Den första bokcirkeln som tog kontakt 

med Sensus lånade bokkasse nr 5 innehållande: 

Swede Hollow av Ola Larsmo, utgiven 2016. 

Leda väst 
EN KALL MEN SOLIG februarihelg träffades 180 scoutledare från hela 
västra Sverige på Flämslätts kursgård för utbildningshelgen Leda Väst. 
Det var första gången som arrangemanget genomfördes och bakom det 
står Scouternas folkhögskola, Scouterna och Sensus. 

Deltagarna fick välja på över 20 kurspass i bland annat lägerbål, för-
sta hjälpen, hantverk, Trygga möten och Anpassat ledarskap. Under 
helgen bjöds det på fantastisk mat och nya kontakter knöts mellan olika 
scoutkårer, organisationer och distrikt. 

Att få diskutera viktiga frågor och lära sig mer tillsammans med an-
dra scoutledare var något som uttrycktes som mycket givande. Gensva-
ret var otroligt positivt och utvärderingarna var eniga: vi vill fortsätta ha 
Leda Väst varje år! 

Scouterna och Sensus 
Scouterna är Sensus näst största medlemsorganisation och vi samverkar inom många 

olika områden. Vi skapar mötesplatser, utvecklar programmaterial, genomför utbild-

ningar och samverkar kring demokratijamboreen som exempel. ⊲  sensus.se/scouterna

Ja, den uppmaningen gav Sensus och Skövde stadsbibliotek tillsammans 
genom ett nytt samarbete som startades under hösten.
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UNDER 2019 OCH BÖRJAN AV 2020 genomfördes 
filmprojektet Chock i Borås. Syftet var att skapa mö-
ten och förståelse mellan människor med olika bak-
grund och åldrar och resultera i en film om en familjs 
flykt från krig och mötet med drömlandet Sverige. 

Projektet ledde fram till den tvåspråkiga filmen 
Chock – familjen är allt jag har. Handlingen kret-
sar kring viktiga frågor som flykt, funktionsvariation 
och kultur. Filmen har visats för en heterogen publik 
(drygt 100 personer), på Hemgården i Borås och flera 
gånger på Brygghusets biograf. I anslutning till film-
visningen användes metoden ”Tala film – tala liv”.

Starka och känsliga bilder ifrån krig och flykt

Filmen innehåller starka och känsliga bilder ifrån krig 
och flykt, därför har den inte visats fritt utan  i grup-
per där man förklarar syftet och kan ha eftersamtal. 

Efter att ha sett filmen har flera vittnat om en stör-
re förståelse om hur det är att fly från sitt land för att 
starta upp ett nytt liv i ett främmande land. 

Ett arbete präglat av jämställdhet och jämlikhet

Processen har varit det viktigaste i projektet. Jäm-
ställdhet och jämlikhet har präglat deltagandet. Alla 
skulle kunna vara med på lika villkor. Projektet har 
eftersträvat och också lyckats med att agera som en 
brobyggare mellan människor från olika delar av värl-
den. Nästan 50 personer har varit delaktiga, en härlig 
blandning av barn, ungdomar, vuxna och äldre, med 
bakgrund i fyra olika länder.

Förutom integrationsbidraget från Borås stad har 
projektet fått stöd av Västra Götalandsregionen. Pro-
jektet har också fått stort stöd från Brygghuset i Borås 
genom tillgång till lokaler och teknik och hjälp med 
marknadsföring. Några av sponsorerna bör nämnas – 
Erikshjälpen, Borås Stadsteater och föreningen Tåget 
har lånat ut rekvisita. Nobina har ställt upp med bus-
sar och chaufförer, Räddningstjänsten gav oss möjlig-
het att spela in på Bockaby i en miljö som påminner 
om en bombad stad. 

Filmprojektet 
Chock – familjen är allt jag har.  
 

Hållbarhetsstugorna  

UNDER ÅRET har ett nytt projekt i Sensus dragit 
igång: Hållbarhetsstugorna. Först ut att testköra det 
nya studiecirkelkonceptet var Göta Lejon Scoutkår i 
Göteborg. Tanken med studiecirkeln är att deltagar-
na skall få lära sig mer om hur de vårdar, lagar och 
återbrukar sin friluftsutrustning. Inbjuden till upp-
starten var Stina Lidvall som jobbar med lagning av 
friluftskläder på Regn Repair. Hon är själv scout och 
såg det som självklart att vara med och bidra med sin 
kunskap i projektet.  

– Tillsammans lärde vi oss hur vi kan laga vatten-
täta skalplagg, laga sömmar som är elastiska och hur 
vi skall vaxa in vandringskängorna för att de skall 
hålla längre. Allt för att enskild och tillsammans se 
till att vi utgör en mindre belastning på miljön.” - 
Deltagare i Hållbarhetsstugan. 

Engagemang och inspiration

In till slutet av träffen samtalades det om miljö, håll-
barhet, utmaningar i konsumtionssamhället och jag 
tror vi alla gick därifrån med förnyat engagemang 
och inspiration för frågorna. Gruppen träffades se-
dan vidare under hösten och lagade och återbrukade 
produkter. Till exempel blev en gammal sliten rygg-
säck omsydd till en necessär.  

Sedan har fler hållbarhetsstugor startats över lan-
det och vi ser fram emot mer kunskap och engage-
mang 2021!  

Hållbarhetsstuga

⊲  sensus.se/hallbarhetsstuga
⊲  Instagram/Hallbarhetsstuga

Thomas Alsoufani och Mohammad Aldafes
Manuset är skrivet av Thomas Alsoufani och Mohammad 

Aldafes. Thomas Alsoufani har också varit regissör. Han har sin 

bakgrund som filmare och regissör i Syrien och kom till Sverige 

med sin familj som asylsökande. Hela familjen Alsoufani har 

varit med som skådespelare men också som filmare och 

tekniker.

Stella Eriksson
Projektledaren Stella Eriksson lyckades att hålla ihop projektets 

olika delar från audition till filmpremiär, hon har skött all kontakt 

med deltagarna, marknadsfört projektet, skaffat sponsorer 

och med engagemang deltagit i projektets planering och 

genomförande.
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PANDEMIN OCH RESTRIKTIONERNA som följde med den, kom som en kalldusch för hela 
folkbildningssverige. Med en verksamhet som av tradition bygger på det mänskliga mötet i 
det fysiska rummet behövde fokus och allas prioritet snabbt bli omställning till digital verk-
samhet. Det folkbildningsmässiga förhållningssättet ville vi behålla. Men platsen och rum-
met behövde ändras. 

Inventering av verktyg, tips och metoder

Listor med verktyg och metoder för nätbaserade möten plockades fram och delades. Er-
farenheter och kunskaper om arbete och folkbildning i det digitala lyftes fram. Samarbeten 
mellan medarbetare som förut kanske aldrig jobbat tillsammans blev snabbt en självklar-
het. Infrastruktur och digitala verktyg fanns på plats sedan tidigare och för många medar-
betare i Sensus var videomöten och regionöverskridande kontakter redan vardag. Så det var 
bara att sätta igång. Och igång satte det. 

Vad gör vi nu?
Folkbildningen flyttar in i nya rum
I Sensus skapar vi vår verksamhet i samverkan med medlems- 
organisationer och samarbetsparter. Men pandemin minskade 
möjligheterna att mötas fysiskt. Och samtidigt ökade behovet 
av möten, samtal och reflektion. Vi förstod snabbt att vi snarast 
behövde möjliggöra folkbildning i det digitala rummet. 

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING
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Sensus ledning initierade snabbt en krisgrupp som 
analyserade läget och såg vilka åtgärder som krävdes. 
Krisgruppen fungerade sedan som ett nav och en mo-
tor i det fortsatta arbetet. En av de första åtgärderna 
var att skapa en arbetsgrupp för digital omställning, 
med inriktning mot föreningar, organisationer, cir-
kelledare och deltagare. Fokus blev cirkelledare och 
deltagare och hur de snabbt och enkelt skulle kunna 
komma igång med att mötas digitalt. Man enades om 
att skapa en lättbegriplig guide, fylld med verktyg och 
tips som Sensus-medarbetare hade god erfarenhet av 
och kunde lära ut. Eventuella trösklar för att rent tek-
niskt komma igång skulle bort. 

Sensus digitala verktygslåda

Den lättbegripliga guiden som byggdes fick namnet 
Sensus digitala verktygslåda. Innehållet skapades 
utifrån egna nätpedagogiska erfarenheter samt uti-
från efterfrågan från våra kontakter och samarbeten. 

Grunden blev instruktioner kring digitala verktyg, 
ljud och bild i videomöten, film, mötesformer, strea-
ming och upphovsrätt. Allt för att skapa förutsätt-
ningar för att kunna mötas trots geografisk distans, 
karantän och avstånd. Den första versionen av den 
digitala verktygslådan blev klar 27 mars. Vi vågade, 
provade och lärde under tiden, utan att från början 
riktigt veta vart det skulle ta vägen. Men det bar sig 
och det höll ihop. Cirklar, konferenser och årsmöten 
fick nya och tekniskt anpassade former i det digitala. 

Lärande för alla

Parallellt med att den digitala verktygslådan togs fram 
insåg vi att det fanns en mängd saker vi i Sensus behö-
ver kunna för att hitta oss själva som folkbildare i det 
digitala. En arbetsgrupp som kunde stötta, koordinera 
och skapa infrastruktur för lärtillfällen bildades. Det 
fick det att gro och växa i hela landet. Alla som ville 
fick bidra med sin kunskap och dela den med andra. 

FOLKBILDNINGEN  
FORTSÄTTER PÅ NÄTET

Sensus har länge erbjudit och stöttat distans- 

verksamhet i olika former. Men när en stor 

del av den fysiska verksamheten riskerade 

att ställas in eller skjutas upp så blev det 

extra viktigt att samla och synliggöra vår 

distansverksamhet på hemsidan.

⊲ sensus.se/distans

VI KALLAR DET LÄRTILLFÄLLEN

Behovet av att snabbt dela kunskap och stötta 

varandra i den digitala omställningen ledde till 

en mängd videomöten mellan medarbetare. 

Mötena var öppna för alla och kom att kallas 

lärtillfällen. Från mars till december hölls cirka 

225 interna lärtillfällen i olika ämnen. Ungefär 

40 av Sensus medarbetare bidrog med sina 

kunskaper. Under året skapades även lärtill-

fällen som riktade sig mot Sensus medlemsor-

ganisationer, samarbetsparter och ledare. 

De uppstod ur önskemål och förfrågningar 

men också utifrån våra egna idéer och med 

utgångspunkt i den digitala verktygslådan. 

Alla medarbetare kunde också efterfråga de lärtillfäl-
len som de kände att de behövde.

Från början var det ett fåtal medarbetare som höll 
lärtillfällen för våra medlemsorganisationer och sam-
arbetsparter. Men över tid blev det fler och fler som 
kände sig trygga med att dela med sig av sina kunska-
per. Det var, och är, ett arbete i ständig utveckling. 
Utifrån föreningars, organisationers och studiecirk-
lars behov, förutsättningar och önskemål har vi ut-
vecklat folkbildningen i de digitala rummen.

Ställa in, ställa om, skapa nytt? 

En stor del av vår verksamhet kunde alltså snabbt 
genomföra en flytt från fysiska till digitala rum. För 
andra delar av verksamheten har det varit tuffare att 
ställa om. Hur repar ett band när musikhusen tvingas 
stänga? Hur träffas en kör med många medlemmar? 
Hur kan man genomföra en planerad konsert när det 
finns restriktioner? 

 Mycket kulturverksamhet har fått ställas in. Samti-
digt har också helt ny verksamhet skapats. Varianter 
av streamade konserter och livesända kulturupple-
velser har vuxit fram. Via videomöten har kunskap 
och kompetenser spridits även till våra kulturutövan-
de ledare och deltagare. Flera av dessa digitala lärtill-
fällen har varit väldigt populära med många anmälda.

Uthållighet och engagemang inför 2021

Pandemin har skapat nya utmaningar, hinder och 
begränsningar. Vi har fått utforska, prova och skapa 
möjligheter för mänskliga möten. Ingen vet vad som 
blir det nya normala eller vad vi har med oss i bagaget 
när det här året övergår i ett nytt. Men en förhopp-
ning är att vi kan ta med oss kraften i den förflyttning 
som gjordes. En trolig konsekvens av pandemin och 
den omställning till digitalt som gjordes är i alla fall 
att vi kommer att ha stor nytta av det kreativa och 
lösningsinriktade förhållningssättet.

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING

10 mars

Förbundsrektor tillsätter 

en rikstäckande kris-

grupp för att hantera 

coronasituationen.

10 mars

Folkhälsomyndigheten 

meddelar att risken för 

samhällsspridning är 

mycket hög. Alla med 

symtom på luftvägssym-

tom uppmanas att avstå 

sociala kontakter.
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SENSUS ERBJUDER  
DIGITALA MÖTESRUM

I september lanserades en ny version av 

Sensus digitala verktygslåda. Här presentera-

des konkreta stödåtgärder till föreningar och 

grupper som har samarbeten med Sensus. 

Som exempel kan nämnas att få egna konton 

till digitala mötesrum via Zoom, tillgång till 

Sensus digitala lärplattform Learnify och möj-

lighet till förenklad hantering av cirkellistor 

med Sensus e-tjänst.

SENSUS DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Sensus digitala verktygslåda erbjuder stöd 

till alla som behöver ställa om sin verksam-

het till distans. Den digitala verktygslådan 

innehåller tips och råd om olika plattformar 

för digitala möten och videosamtal, men 

också lösningar för körer som vill öva på 

distans, styrelser som vill hålla årsstämmor 

digitalt och musikband som vill live-streama 

sina evenemang.

⊲ digitalaverktyg.sensus.se

11 mars

WHO deklarerar att 

covid-19 är en pandemi.

13 mars

Folkhälsomyndighetens 

riskbedömningsmall för 

arrangörer av evene-

mang publiceras.

16 mars

Allmänna sammankoms-

ter med fler än 500 per-

soner förbjuds. Personer 

över 70 år uppmanas att 

begränsa sina sociala 

kontakter.

18 mars

Folkbildningsrådet be-

slutar om dispenser som 

möjliggör verksamhet på 

distans. Universitet och 

gymnasieskolor övergår 

till distansundervisning.

19 mars

Studieförbunden i sam-

verkan kommer överens 

om gemensamma förhåll-

ningssätt till verksamhet.

27 mars

Allmänna samman-

komster med fler än 50 

personer förbjuds.

13 augusti

Folkhälsomyndigheten 

publicerar särskilda 

rekommendationer för 

körverksamhet.

20 oktober

Uppsala län blir först ut 

med skärpta lokala råd.

24 november

Max åtta personer får 

delta i allmänna samman-

komster och offentliga 

tillställningar.

14 december

Nya nationella råd ersät-

ter de lokala råden.
27 december

Arbetet med att vaccinera 

personer i Sverige inleds.

11 mars

Sensus första gemen-

samma förhållningssätt 

publiceras i våra kanaler 

för internkommunikation.

13 mars

sensus.se uppdateras 

med corona-information. 

Mejlutskick till alla ledare 

om hur verksamheterna 

påverkas.

19 mars

En arbetsgrupp med 

uppgift att samordna 

den digitala omställning-

en startar. Den första 

versionen av risk- och 

väsentlighetsanalys görs.

20 mars

Intern och extern infor-

mation om att Sensus 

ställer om all verksamhet 

där det är möjligt till 

digitalt/distans. Fysiska 

träffar endast efter nog-

grann riskanalys.

23 mars

Arbetsgruppen Lärtillfäl-

len startas. Den första 

livestreamade konserten 

i serien "Kultur för årsrika" 

sänds. Konserterna vänder 

sig särskilt till personer 

som tillhör en riskgrupp.

25 mars

Kampanjen "Folkbild-

ningen fortsätter på 

nätet" inleds i Sensus alla 

sociala mediekanaler.

27 mars

Sajten Sensus digitala 

verktygslåda lanseras i 

en första version.

1 april

Sensus utbud av digitala 

evenemang växer sig 

större och kommuniceras 

i sociala medier.

16 april

Sensus digitala verktygs-

låda lanseras externt. 17 september

Den digitala verktygs-

lådan byggs ut med 

moduler för omställ-

ningsstöd för Sensus 

samarbetsparter.

2 november

All verksamhet med 

fysiska träffar pausas 

efter att de skärpta lokala 

råden börjat införas.
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Kultur i en märklig tid  
- David Oest, verksamhetsutvecklare berättar

FÖR ETT ÅR SEDAN var det ingen som hade en tanke 
på att vi måste förbereda oss för hur man gör kultur-
program under en pandemi. Vi på Sensus älskar ju att 
vara en del av alla fysiska föreställningar, konserter, 
diktuppläsningar och andra scenkonstframträdanden 
som våra samverkansparter framför. Varför skulle det 
ske digitalt? 

Idag vet vi mer. Och vi var väldigt snabbfotade när 
det väl inföll att de fysiska kulturprogrammen ställ-
des in. Tidigt föreslog Annika Broman, enhetschef 
på Sensus Västra Sverige, att vi skulle göra något för 
de äldre. Det var ju de som hade blivit beordrade att 
stanna hemma. Om vi även kunde kombinera det med 
att stötta kulturarbetare så skulle vi göra det.
Sagt och gjort, kontakt togs med en av våra samver-
kansparter, Anna & Martin, och de var dubbelt drab-
bade eftersom alla deras kulturprogram var inställda, 
kören de driver kunde inte ses och lokalen de har gick 
inte att hyra ut. I deras garage av alla ställen ställde 
vi upp en enkel men ganska vacker scenografi dit vi, 
under rubriken Kultur för årsrika, bjöd in totalt 16 
musiker som framförde halvtimmeslånga program 
som sändes på vår Facebooksida. P4 Göteborg gjorde 
ett inslag innan och GP skrev om det under rubriken 
”Sensus sänder konserter för hemmasittande äldre”. 
Totalt blev det 

nio tillfällen som i dagsläget har haft cirka 10000 vis-
ningar. Blandningen var stor, det var visprogram, gre-
kisk musik, dans och diktläsning. Vi hade även allsång 
vid två tillfällen och det roligaste vi fick höra var nog 
att de på ett äldreboende berättade att de hade samlat 
alla i dagrummet (på behörigt avstånd såklart!) och 
gjort en gemensam allsångsstund av det. 

Med stor kärlek till kulturen

Att Sensus är ett studieförbund med stor kärlek till 
kulturen och att vi kan ställa om fort lyckades vi även 
visa i december då vi på ganska kort varsel lyckades 
sända 16 korta kulturprogram på Facebooksidan Sen-
sus Göteborg under namnet Kulturklappar. Vi bad fle-
ra av de vi samverkar med att spela in när de framför 
något under 7-10 minuter.  Det var allt från egenskriv-
na låtar med bandet Landet till tejpkonst, Lina Ek-
dahls dikter och Masthuggsteaterns egenproducerade 
julfilm med coronatema. Både Kultur för årsrika och 
Kulturklapparna finns fortsatt att se på Facebooksi-
dan Sensus Göteborg och Sensus Youtubekanal.

Att ”ställa in och ställa om” var ju två ledord förra 
året. För att lyckas vara ett studieförbund som stöttar 
kulturlivet så valde vi att endast göra det senare av 
dessa två. 

ÅR 2019 HADE SVERIGES KONSTFÖRENINGAR digi-
talisering som sitt tema. I det sammanhanget skrev 
webbredaktören Mathias Jansson handledningen 
Från papper till padda om konsten att navigera i det 
nya digitala landskapet för att synas bättre och hitta 
nya medlemmar. Inom Göteborgsdistriktet ordnade 
vi på hösten en utbildningsdag, där Mathias Jansson 
föreläste utifrån sin handledning för ett 40-tal styrel-
seledamöter från konstföreningar inom hela Västra 
Götaland. Det blev en bra genomgång av marknadsfö-
ring, medielandskap och sociala medier. Under 2020 
sjösatte Sveriges Konstföreningar sin nya hemsida, 
som då även gav möjligheten för anslutna konstfören-
ingar att gratis få en egen hemsida. Vi såg behov av att 
gå vidare mot mer praktiska kunskaper inom området 

för att konstföreningarna skulle ha kunskaper att göra 
en hemsida och delta i sociala medier. Vi startade en 
diskussion med Anna Brorson, Sensus, om att skapa 
en studiecirkel i marknadsföring för konstförening-
ar. Med hänsyn till pandemin blev det snabbt tal om 
digital cirkel via zoom. Sensus planerade och starta-
de upp en pilotutbildning under våren med deltagare 
från både Göteborgs och Hallands distrikt, som blev 
mycket uppskattad. Därmed hade studiecirkeln Na-
vigera i det nya medielandskapet – en cirkel i digital 
marknadsföring, kommit till och erbjöds till konstför-
eningsledamöter. Under hösten deltog då 11 personer 
från olika konstföreningar från Västra Götaland och 
Halland.

Navigera i det nya medielandskapet 
– en cirkel i digital marknadsföring 

Först ut i programserien Kultur för årsrika var jazzsångerskan Amanda Andreas. Här kompas hon av gitarristen Erik Björksten och 

filmas av Jan Renell. Allt i en industrilokal i hjärtat av Majorna.
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INNAN PANDEMIN bröt ut hann 
Kentkören Göteborg genomföra en 
rad konserter. Två fullsatta konser-
ter i egen regi på Världskulturmu-
seet i december. I januari gjorde 
kören två klubbspelningar vid en 
utsåld Kentfest på Musikens hus i 
Majorna. Så i februari var det dags 
igen i Nordstan, vid ett event som 
uppmärksammade sällsynta diag-
noser. Körens teckengrupp teckna-
de till låtarna som framfördes för 
extra inkludering.

Trådlös högtalare och avstånd

Sedan kom corona. Körrepen fick 
bli digitala och de fortsatt ambitiö-
sa konsertplanerna lades på hyllan. 
Lite senare under våren träffades 
mindre grupper utomhus runtom 
i staden och repade på ett smittsä-
kert sätt med en trådlös högtalare 
och goda avstånd till varandra. De 
elva personer som tidigare hade 
ordnat konserter ägnade nu tiden 
åt att bilda en förening och en sty-
relse. När sommaruppehållet kom 
föddes så föreningen Järnspöken 
Event som arbetar med hela kö-
rens verksamhet och samarbetet 
med Sensus inleddes.

Styrelsen var fast besluten att 
hitta ett sätt att repetera med fy-
siska träffar på ett säkert sätt. Kö-
ren delades in i tre mindre grupper 
och varje körövning var en tredje-
del av kören med på plats med-
an de andra repade hemma via en 
livesändning i en sluten Facebook-
grupp. Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer för körer följdes 
minutiöst. Det var bestämda plat-
ser, handsprit, vädringspaus, soci-
ala avstånd och rutiner för in- och 
utpassering. En återkommande 
syn vid varje ”tvåmetersrep” var 

”körlinjalen” som mätte ut de före-
skrivna två meter som var minsta 
avstånd mellan körsångarna. Allt 
för glädjen att få sjunga Kents äls-
kade låtar tillsammans!

Ett virtuellt körframträdande

Konserter och framträdanden 
kunde såklart inte hållas men kö-
ren bestämde sig för att utmana 
sig själva med ett virtuellt kör-
framträdande. Ett femtiotal kör-
medlemmar spelade in sig själva 
därhemma. Valet föll på ”På drift?” 
som antimobbing-organisationen 
Friends har använt. Alla filme-
na sattes ihop till en konsert som 
släpptes den 23 december som en 
julklapp till kören och alla Kent-
fans.

För att mera påtagligt visa för 
varandra att vi finns, så tryckte sty-

relsen upp profilprylar för försälj-
ning. Nu har Kentkören hoodies, 
zippers och vattenflaskor med 
trycket ”Kentkören Göteborg”.

Roliga och effektiva digitala rep

När smittspridningen åter ökade 
och hårdare restriktioner inför-
des slutade Kentkören att träffas 
fysiskt. Efter några veckors uppe-
håll började återigen de digitala 
repetitioner och styrelsen åter-
upptog planerna för roligare och 
effektivare digitala rep. Repertoa-
ren byggdes ut med flera av Tobias 
Ljungmans fina körarrangemang 
och en ny låt hamnade i kör-appen 
We Are Voice. 

Och långt framme vid pande-
mins horisont finns nya spännande 
konsertplaner!

Handsprit, vädringspaus, och sociala avstånd
Allt för glädjen att få sjunga Kents älskade låtar tillsammans

Om Kentkören
Körens föreningsnamn Järnspöken Event kommer från en kentlåt och Järntorget i 
Göteborg som är körstyrelsens ankarplats.
Kentkören startade 2018 och sjunger förstås enbart låtar av bandet kent.
Kentkören är en gehörs-kör och använder kör-appen We Are Voice.
Under höstterminen 2020 hade kören 82 medlemmar.
Ansvarig körledare Tobias Ljungman, biträdande Elin Andersson.

Konsert till förmån 
för Bröstcancerfonden
Kören Gaudium använder sina röster för att stärka det goda i samhället. I 
oktober sändes konserten på Sensus Youtube-kanal.

Tack!
Konserten var ett ett samarbete mellan Sensus, Bröstcancer-

föreningen Viola, Svenska kyrkan i Borås och kören Gaudium 

Fredagen den 16 oktober upplät Gustav Adolfskyrkan i Borås 

sina lokaler till Sensus och kören Gaudium för att spela in en 

konsert till förmån för Bröstcancerfonden. Stort tack till Svenska 

kyrkan i Borås som upplät Gustav Adolfskyrkan till inspelningen 

av konserten. Tack till er personal för all praktisk hjälp och ert 

engagemang. Insamlingen slutade på 20 000 kr.  

⊲  youtube.com/sensusstudieforbund

GAUDIUM är en Sensusansluten kör och använder 
sina röster för att stärka det goda i samhället.  
På körens initiativ bildades en projektgrupp där kör-
medlemmar, Bröstcancerföreningen Viola och Sen-
sus ingick. Planen var att genomföra en konsert med 
publik på plats men på grund av restriktioner kring 
pandemin beslutades det spela in konserten och sän-
da den digitalt. 

Konserten premiärsändes lördagen den 31 oktober 
20.00 på Sensus Youtube-kanal. Konsertprojektet vi-
sade sig engagera stort. Sensus bidrog med kostnader 
för filmteam samt med personal och projektledning. 
Även Borås stads kulturnämnd, Borås tidning och 
lokala företagare bidrog med kostnader kring arrang-
emanget,blommor, tyger och marknadsföringsmate-
rial. 

Under den webbsända konserten klipptes olika ta-
lare in som gav vittnesbörd om hur det är att drabbas 

av bröstcancer, antingen personligt eller som anhörig 
eller vän. Vikten av att samla in medel till forskningen 
poängterades särskilt. 

Att få genomföra denna konsert i dessa tider var 
enormt viktigt. Engagemanget i kören har aldrig varit 
så stort. Kören är djupt tacksam för att Sensus bidrog 
så kraftfullt! Planen för hösten 2021 är en konsert till 
förmån för psykisk ohälsa.  

WEBBSÄND 

KONSERT MED 
KÖREN GAUDIUM 
TILL FÖRMÅN FÖR

BRÖSTCANCERFONDEN

INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT 
INSAMLINGEN GÅR TILL FORSKNING OCH PÅGÅR FR.O.M NU! 
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Om Skrönor och skrän
Möjliggjordes av medel från Västra Götalandsregionen 

Spelades i: Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Årjäng 

Medverkande: Lisbeth Johansson och Carita Jonsson 

Oknytt: Små övernaturliga väsen i skandinavisk folktro. 

Deras karaktär växlar, men en viss illvilja och lust till rackartyg 

dominerar. (Wikipedia)

Se mer på facebook.com/sensusdalsland

VI HADE HOPPATS PÅ ett genomförande av Uddevallakala-
set sommaren 2020, men folks liv och hälsa är viktigare så det 
ställdes in som så mycket annat på grund av den rådande Coro-
napandemin. 

– Vi ville ge våra band och artister möjlighet att uppträda, 
även om Uddevallakalaset blev inställt, säger Anette Johans-
son, verksamhetsutvecklare, Sensus Västra Sverige. Så istäl-
let för att inte göra någonting fick vi en idé om att livestreama 
Sensusscenen från Kulturhuset Bastionen. Lördagen den 25 
juli kunde man se sändningen live direkt på både Youtube och 
Facebook.  

De band som spelade var Cornwall & Petrén, The Love Re-
moval Machine, Patrick Sundström, Salt ’N Soul, Marcus & 
Lelle samt i vanlig ordning spelade Drugstore Cowboys den 
sista akten! 

Det blev en lyckad kväll med grymma artister och en härlig 
blandning med olika musikstilar.  Vi fick flera positiva kom-
mentarer från all deltagare som tittade hemifrån i sin mobil, 
padda, laptop eller TV.  

Vi hoppas vi ses på Uddevallakalaset sommaren 2021! 

Sensusscenen livesände från 
Kulturhuset Bastionen i Uddevalla
En lyckad kväll med grymma artister och en härlig blandning med 
olika musikstilar. Direkt på Facebook och Youtube.
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EFTER EN MINST SAGT tuff och trist livekulturvår 
med en abrupt nedstängning skapades plötsligt en 
öppning i oktober. Skrönor och skrän, en musikalisk 
berättelse med skrönor, folksagor om trollpackor, 
starka kvinnor, smådjävlar, tomtar, knytt och oknytt 
skulle ut på turné och möta publik. 

– Det kändes jätteroligt att kunna göra detta, säger 
Irene Malmberg, Sensus. Det här var en annorlunda 
folkloristisk berättelse och den ville vi ha hit till Dals-
land. 
Turnén planerades av Irene tillsammans med de två 
medverkande Lisbeth och Carita. 1 oktober spelades 
föreställningen på fyra orter. 

– Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det var så 
fantastiskt att framträda live igen. Som en explosion 
av känslor, både hos oss och publiken. Det fanns en 

sådan läng-
tan efter detta 
efter en tid av 
ofrivillig fy-
sisk distans till 
kultur. Det var 
en sådan lycka 
att det där en 
stund i okto-
ber var möjligt, 
berättar Carita 
Jonsson. Nu 
hoppas hon att 
det i sommar är 

möjligt igen att möta publiken. 
– Ja, vi hoppas kunna spela för publik på vackra 

platser i naturen. Det är ju mötet som är grejen, att 
spela för människor och inte mist pratet med dem 
efteråt. 

Skrönor och skrän

"För länge sedan, på den tiden då bergen ännu inte stelnat. 

Då regnade det och inte vad som helst. Det regnade oknytt 

ifrån himlen. I tre dagar och nätter höll det på. De som föll i 

skogarna, de blev skogsrår och älvor. Och de som föll bland 

bergen blev jättar och troll. De som föll i sjöar och hav blev 

havsgubbar och sjöjungfrur. Men var de än föll ner så 

skulle de verka. Och det gör de, än i dag." 
Ur föreställningen Skrönor och skrän. 
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Skriv brev, dela upplevelse

NÄR PANDEMIN SLOG TILL lades det stor vikt vid att 
kunna fortsätta folkbildningen digitalt. Det kändes 
viktigt att fortsätta folkbilda även där möjligheten 
inte fanns att delta digitalt. Idén till cirkeln ”Skriv 
brev, dela upplevelse” växte fram. Under våren träf-
fades deltagare fysiskt och coronaanpassat och under 
hösten fick man fortsätta cirkeln asynkront. Deltagar-
na fick rubriker och skrev hemma för att sedan mötas 
(så länge det var möjligt) och läsa sina texter. Cirkeln 
avslutades med att de som ville deltog i en gudstjänst 
och skrev en berättelse med stöd av söndagens text. 

När cirkeln var avslutad skickades materialet till 
Margareta Vintfjärd, Sensus, som gjorde ett kompen-
dium av berättelserna som sedan postades till dem. 

"Vi finns fast vi inte kan träffas. Jag vill 
känna att jag är viktig för mig själv och för 
andra och det gav den här studiecirkeln mig 
möjligheten till. Jag kände mig viktig i ett 
större sammanhang än bara här hemma hos 
mig själv trots Coronatiden"

Citat från en deltagare i 
Skriv brev, dela upplevelse

Brevkurs  

VART TAR HOPPET OCH GLÄDJEN VÄGEN i pandemi-
tiderna? Detta var frågan som den digitala brevkur-
sen utgick ifrån. Finns det någon inspiration att få? 
Britt-Marie Hjertén, präst i Skara församling höll en 
brevkurs med deltagare från hela Skaraborg asyn-
kront under hösten.  

Alla träffarna i brevkursen utgick från Filipperbre-
vet och Paulus utrop ”Gläd er!” Där ställdes frågor-
na ”Hur kan han skriva så? Vad har han att glädjas åt 
som sitter fängslad under den kamp som den tidiga 
kyrkan hade? Blir Paulus uppmaning eller en provo-
kation?” Brevkursen pågick under fem träffar som 
alla behandlade olika frågeställning utifrån Filipper-
brevets innehåll. 

Skrivarkurser på distans 

LJUNGSKILEFÖRFATTAREN Ulrika Jannert Kallen-
berg, aktuell med boken ”Det enda jag kan göra är att 
gå”,  startade upp skrivarkurser i Ljungskile under 
pandemin. Så här säger hon om samarbetet med Sen-
sus. 

– Jag hade precis kommit igång med en skrivar-
kurs i Sensus regi på Lilla Caféet i Ljungskile när 
pandemin bröt ut. Dagen innan vi skulle ha vårt 
andra tillfälle beslutade vi att köra kursen digitalt, 
så det blev nödvändigt för mig att gå en snabbkurs 
i Zoom. Jag fick hjälp av Sensus att lära mig det ab-
solut nödvändigaste till dagen därpå. Några hade 
väldigt svårt att koppla upp sig men jag hade hjälp av 
Sensus under kvällen och snart var vi igång.  
 Det var en som kände sig osäker och tyckte det var 
för svårt. Hon beslutade sig för att avstå kursen, vil-
ket jag tyckte var väldigt tråkigt, men några dagar 
senare lyckades jag övertyga henne om att i alla fall 
prova vid nästa tillfälle. 

– För mig var den tekniska supporten från Sen-
sus nödvändig för att jag skulle kunna hålla kurser-
na. Kurstillfällena blev väldigt viktiga för deltagar-
na eftersom flera av dem satt i karantän på grund 
av sådant som ålder och ökad risk att bli svårt sjuk i 
covid-19.  

– När det gäller mitt eget ledarskap så tyckte jag 
inte att jag lyckade så bra första gången. Jag var gan-
ska stressad över tekniken och tänkte inte på att be 
deltagarna att slå av mikrofonen när de inte pratade. 
Det resulterade i att det blev väldigt mycket oönska-
de ljud, såsom hundar som skällde, prassel och smas-

kande från några som åt. Men till nästa gång hade 
jag lärt mig att lägga in matpauser samt förklarat hur 
man sätter på och stänger av mikrofonen, och då blev 
kursen riktigt bra! Vi hade jätteroligt och skrattade 
massor.

Ulrika Jannert Kallenberg hade precis kommit igång med en 

skrivarkurs när pandemin bröt ut.
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NÄR SOMMAREN GRÖNSKAR som allra vackrast, då 
barn och ungdomar har sommarlovet framför sig, 
börjar det sjuda av liv och aktiviteter på en mindre ort 
i Skaraborg. En bit ut på landet finns en spännande 
plats för unga människor som tillsammans med an-
dra vill lära sig mer om sina stora intressen inom film 
och sång. Tillsammans vill de lära sig nya saker och få 
ingå i en social sammanhållning där Ansvar, Delak-
tighet och Respekt är ledorden. Det är föreningen In-
ventums ledord. Föreningen är arrangör av läger med 
inriktning film och sång och Sensus är, enligt fören-
ingens verksamhetsledare, en värdefull samverkans-
part. Det är med stolthet vi är det! Här berättar vi om 
en verksamhet som gick att genomföra även somma-
ren 2020, trots årets stora utmaningar.  

– Vår resa började med ett intresse för filmskapan-
de kopplat till de positiva effekter ett filmprojekt får 

för de unga medverkande, i form av social kompetens 
och personlig utveckling. Filmprojekten vi arbetade 
med sträckte sig över ett par år och vi funderade på 
om det skulle gå att göra i mindre skala och då utfor-
mades koncepten för Filmkollo och Voice Camp. Vi 
har arrangerat läger varje sommar sedan 2010 och 
har nu haft drygt 3 700 deltagare.

Det är så verksamhetsledare Ronnie Brolin beskri-
ver för mig hur resan började för föreningen Inven-
tum, som idag arrangerar veckolånga läger på som-
marlovet, för ungdomar 10-17 år. Det är i Främmestad, 
Essunga kommun det händer. Ronnie berättar vidare 
att vid genomförandet av ett Filmkollo bildas mindre 
grupper där deltagarna lär sig allt om att göra egna 
filmer.  

– De lär sig allt de behöver kunna inom filmpro-
duktion, sårsminkning, regi, skådespeleri och inspel-

Allt från sårsminkning och 
filmproduktion till personlig utveckling
Leena Larsson, verksamhetsutvecklare på Sensus pratar Filmkollo och 
Voice Camp med verksamhetsledare Ronnie Brolin 

ning i vår filmstudio, för att nå målet. Lägret håller 
på i en vecka, söndag till lördag, och avslutas med en 
filmpremiär tillsammans med deltagarnas familjer, 
där alla filmer visas och vi berättar vad vi gjort under 
veckan. Ronnie berättar vidare att Voice Camp har 
liknande upplägg fast med sången och rösten i fokus.  

Det är kombinationen som gör helheten 

När jag frågar om ungdomarna har ett engagemang 
i föreningen efter att de medverkat på läger berättar 
Ronnie att flera fortsätter engagera sig i föreningen.  

– De är då ungdomar som delar vår bild av lika 
delar intresse för filmen/sången och det estetiska, 
som värdet av upplevelsen och vikten av den sociala 
sammanhållningen. Det är kombinationen som gör 
helheten och vår verksamhet skulle inte vara bra om 
vi bara fokuserade på en av dem. Majoriteten av våra 
ledare är tidigare deltagare och den som varit hos oss 
längst har varit ledare i 9 år och dessförinnan deltaga-
re under två somrar.” 

På min fråga till föreningen om framgångar väljer 
Ronnie att bland annat lyfta fram föreningens ledord. 

– Vi är bra på att skapa aktiviteter som sätter 
människan i centrum, lyfta fram individer och skapa 
sammanhållning utifrån våra ledord Ansvar, Delak-
tighet och Respekt. Vi har valt att inte dela upp lägren 
efter ålder på deltagarna utan välkomnar alla 10-17 år, 
där de flesta är 11-15 år. När de arbetar i sina filmgrup-
per är de fördelade efter ålder men de flesta aktivi-
teter sker i helgrupp. Det skapar en dynamisk grupp 
vilket fungerar mycket bra. 

Förutom framgångarna finns det självklart även 
utmaningar, inte minst under 2020 och så här reflek-
terar föreningen om lägersommaren 2020 och inför 
2021. 

– Efter en rad åtgärder kunde vi genomföra lägren 
under sommaren 2020 på ett säkert sätt och vi hopp-
as att sommaren 2021 ska fungera lika bra. Det känns 
som att utmaningarna som just nu tar upp tiden bara 
är kopplade till pandemin men utöver det är det hela 
tiden ett utvecklingsarbete kring upplägg/aktiviteter, 
utbildning och sammansättning av personalgrupper 
och ledare. Med potentiellt 18 läger och 700 deltaga-
re per lägersommar är det mycket förberedelser med 
personal och leverantörer av mat, teknik, lokaler med 
mera. 

Sensus och folkbildningen 

När jag ställer frågor till föreningen som handlar om 
vad folkbildning är för dom, hur de använder folk-
bildningen i sitt arbete och kring Sensus betydelse 

och förväntningarna på oss, blir jag glad av svaret 
som sätter igång tankar och utmanar oss på hur vi på 
bästa sätt kan ta samarbetet vidare, inte minst inom 
ledarutveckling. 

– Folkbildning för oss är nyfikenhet, lärande uti-
från viljan att lära sig, där individens kunskap nöd-
vändigtvis inte behöver komma från traditionella 
utbildningssystemet utan lika gärna kan vara inhäm-
tad utifrån engagemang och livserfarenhet, utan att 
för den delen vara mindre värd. Våra läger innehåll-
er både föreläsningar och praktiska workshops såväl 
som mer traditionell folkbildning där deltagarna i 
grupp inhämtar kunskap och diskuterar sig fram för 
att tillsammans skapa en film utifrån sina egna för-
utsättningar. När vi var nystartade gav Sensus oss en 
bra grund med sin ledarutbildning, det vidgade vårt 
tankesätt. Vi är glada att Sensus varit med oss på hela 
resan och ser fram emot ett fortsatt samarbete. Då 
verksamheten växer och vi nu har fler ledare varje år 
ökar behovet av ledarutbildning vilket vi hoppas att 
Sensus kan hjälpa till med.”

 
Från Filmkollo och Voicecamp till Idol och Drama-

ten 

Avslutningsvis frågar jag föreningen vad som är ro-
ligast just nu och uppmuntrar dem att lyfta fram en 
framgångssaga eller två. Det finns mycket att vara 
stolt över tänker jag när Ronnie berättar om det sto-
ra lägerintresset trots pandemin och om framgångar 
inom film och musik. 

– Intresset för våra läger håller i sig och vi ser ett 
stort behov i samhället av vår verksamhet. Under 
dessa pandemiår kommer antalet deltagare vara lägre 
än normalt, men i takt med att samhället återhäm-
tar sig kommer vår verksamhet återigen att växa. Vi 
förbereder oss på att ta emot deltagare och utvecklar 
våra aktiviteter så att verksamheten blir än bättre. 

Flera av våra tidigare deltagare och ledare arbetar 
idag inom film- och musikbranschen. En tidigare Voi-
ce Camp-deltagare vann Idol 2019 och flera Film- 
kollodeltagare kan man se i olika biofilmer, serier och 
uppsättningar på Dramaten. Filmskaparen Casper 
Thor, deltagare på Filmkollo under flera somrar och 
som nu är ledare sedan några år tillbaka, vann 2020 
Frame Filmfestival i sin åldersklass med sin kortfilm: 
"Var är Bosse?” 

Rubrik 1B
Cepudae vid moluptamet harum 
faceatium rem que opta posae aut 
expedion conecat quiatqui vendi 
dundae et
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VAD GÖR MAN i en Sensus-cirkel 
som heter Kreativ lek för vuxna 
när pandemin slår till med full 
kraft i mars 2020? Här berättar 
Agneta Arpi hur de gjorde.

Under flera år har vi, ett tio-
tal kvinnor, pensionärer, haft vår 
verksamhet på Frivilligcentralen 
Oscar på Linnégatan i centrala 
Göteborg. Varje torsdag mellan 
10 och 12.15 har vi träffats sedan 
2015. Jag, Agneta, står som led-
are, håller i det byråkratiska och 
det praktiska, fyller i listor, skriver 
rapporter, håller koll på deltagar-
na. Dock planerar vi tillsammans 
all verksamhet och alla deltagar-
na turas om att leda, även jag. Vi 
är bra på olika saker. Så här såg 

vårt planerade program ut, en del 
av våren 2020, från 12 mars till 14 
maj: 12 mars: Drömtolkning (Eli-
sabeth), 19 mars: Lek och massage 
(My), 26 mars: Sagor och berättel-
ser (Kajsa), 2 april: Dramatisera 
en litterär text (Gunilla), 16 april: 
Måleri och dikt (Carin) 23 april: 
Improvisationsteater (Agneta E), 
30 april: Improvisation och berät-
tarövningar (Agneta A), 7 maj: Vi 
sjunger (Gunilla) 14 maj: Medita-
tion (Ingrid).

Så vad skulle vi göra när vi 
inte längre fick träffas inomhus i 
de lokaler vi var vana vid och där 
vi hade material till måleri och 
rekvisita till dramaövningar? Efter 
ett par trevande veckor bestämde 

Kreativ lek för vuxna –  
en grupp som lever upp till namnet
Vad gör man i en Sensus-cirkel som heter Kreativ lek för vuxna när 
pandemin slår till med full kraft i mars 2020? Agneta Arpi berättar.
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vi att träffas utomhus. Första träf-
fen gick vi i Botaniska trädgården 
och pratade om hur konstigt allt 
hade blivit men att det nog snart 
var över och att livet skulle återgå 
till det vanliga. Det gick inte över. 
Det blev värre. Då bestämde vi att 
göra vissa av våra programpunk-
ter utomhus, exempelvis dramaöv-
ningar, berättarövningar, gympa, 
meditation, sång samt skrivande 
passade ganska bra att göra utom-
hus, medan måleri och vissa tea-
terövningar passade bäst inomhus. 
Vi hittade också på nya program-
punkter under vår, sommar och 
höst. Bland annat bekantade vi 
oss med många träd, buskar och 
blommor och vi lärde känna delar 

av Göteborg där flera av oss aldrig 
tidigare varit. 

Vi lärde oss således det mes-
ta om Axel Dahlströms torg och 
Högsbotorp och beundrade vägg-
mosaiken, Marmorintarsia, av En-
dre Nemes och verket Ur väggen 
som står på torget. Vi vet nu vem 
Axel Dahlström var och varför 
gatorna runt torget bär namn som 
har med pengar att göra. Vi gick 
till Torpa damm genom Hög-
sbohöjd och åt vår medhavda mat-
säck vid dammen och upptäckte 
ett bokskåp där man får ta eller 
låna böcker. 
En annan gång gick vi till Opaltor-
get och lärde känna Tynnered och 
Tynneredsskogen, där vi aldrig 
tidigare varit. Till Mölndal tog 
vi oss på ett ganska coronasä-
kert sätt, i bil, med munskydd och 
vandrade runt den fina sjön Hor-
sikan. På hemvägen stannade vi i 
Kvarnbyn i Mölndal och där fanns 
också väldigt spännande gammal 
historia att lära mer om. 

Tjolöholms slott har vi be-
sökt och vandrat i dess närhet, 
längs havet. Norra promenaden på 
Vrångö har vi gått, en vacker sep-
temberdag, då de modigaste av oss 
äldre damer badade i havet. 

Radiotorget och Säröbanan, 
järnvägen som lades ner 1965, och 
som gick mellan Linnéplatsen 
och Särö, vet vi det mesta om. För 
att inte tala om Dr Fries torg och 
Guldhedsdalen! Så nära och tidi-
gare så obekanta platser. Många 
gånger satt vi dock stilla, om väd-
ret tillät, på ”stubbarna” i Slotts-
skogen, en cirkel av stubbar som 
finns i närheten av landskapsstu-
gorna. Vi hade sittunderlag, ter-
mos med varm dryck och varma 
kläder. Där kunde vi ha ”run-
dor” och berättarövningar och 
skrivövningar. 

Vi har träffats hela våren re-
gelbundet, från 9 april till 11 juni. 

Därefter tog vår sommarcirkel vid, 
2 juli till 20 augusti. Direkt när 
sommarcirkeln var slut startade vi 
höstcirkeln som pågick mellan 27 
augusti och 21 december. 

Den 21 december träffades vi 
klockan åtta på morgonen i en 
gångtunnel vid Karl Johansga-
tan för att fira vintersolståndet. Vi 
gick tillsammans i mörkret, och 

tittade på de otaliga ljusen. Vid 
den lilla stranden strax bortom 
Röda sten stannade vi och sjöng 
julsånger, vi begravde det gam-
la och tråkiga och mörka under 
stenarna på stranden och tog fram 
våra önskningar för det nya året. 

Nu är det 2021 och vi är igång 
igen. Sedan i höstas har vi också 
en digital mötesplats, där vi pla-
nerar våra aktiviteter och utbyter 
tankar om det som rör vår grupp. 
Varje tisdag förmiddag möts vi 
i det digitala rummet. Det är ett 
bra komplement till det som är 
vår huvudsakliga passion: Att 
leka, sjunga, improvisera och 
vandra IRL. 

Kram från fröken A

Efter varje träff skriver den som 
har varit ledare en rapport och no-
terar vilka aktiviteter vi haft. Här 
är ett exempel: 

”Hej kära dramavänner, idag 
träffades Carin, Ingrid, Agneta 
E och Agneta A i Slottsskogen kl 
10, "vid stubbarna". Där var det 
kallt och blåsigt så vi gick vidare 
till scenen utanför Björngårds-
villan, där det också var kallt och 
blåsigt. Efter ett tag gick vi upp-

"Vad som varit extra viktigt för mig är 
att kunna hänga upp varje vecka – hur 
trist veckan än varit – på torsdagarna. 
Rundorna och promenader. Fysisk  
distans men inte social distans."
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INTO THE WOODS ÄR SKOGSFESTIVALEN som istället 
för att ställa in ställde om. Och ur den dystra verklig-
het som coronapandemin innebar föddes en kreativ 
idé. När folket inte kan komma till festivalen så får 
festivalen komma till folket.

Into the Woods arrangeras i Unnaryd i Hylte kom-
mun och är en festival som med musik och kurser tar 
deltagarperspektivet till en ny nivå. Man är deltagare 
i första hand, och besökare i andra. Deltagarna bidrar 
till helheten genom att exempelvis hålla i en pro-
grampunkt, jobba i köket, städa, hålla i samskapan-
de projekt eller bara bidra med pengar. Tidigare år 
har festivalen haft hundratals deltagare i det vackra 
skogsområdet i Unnaryd. Men sommaren 2020 kun-
de de bara ta emot 50 deltagare. Då föddes idén om 
en festivalbuss med ett mobilt tält som kunde ta mu-
siken och kurserna ut från festivalområdet.

Nü Fiona är ett folkpop-band som vid två tidigare 
tillfällen har spelat på Into the Woods. Medlemmar-
na är alla en del av det konstnärskollektiv som ligger 
bakom festivalen. Tillsammans med festivalarrangö-

Into the Woods
rerna tog de fram idén om festivalbussen och koncep-
tet Into the Woods On Tour.

I tre dagar rattade Nü Fiona festivalbussen runt 
i Hyltebruks kommun. De genomförde massor med 
livespelningar och livestreamade kurserna och kon-
serterna från festivalområdet med projektor. Till de 
praktiska kurserna hade de med material och agerade 
assistenter till de digitala kursledarna.

För Nü Fiona och Into the Woods föddes på grund 
av pandemin en kreativ idé där resultatet i många fall 
översteg förväntningarna, bland annat i utbytet och 
kontakten med både de lokala volontärerna och med 
besökarna.

- Många vackra och roliga stunder upplevdes un-
der dessa dagar men ett väldigt fint minne vi har var 
när två tyska cykelturister hittade oss under första 
dagen vi riggade upp. Dom blev så begeistrade att 
dom följde efter oss resten av helgen och hjälpte fri-
villigt till att bygga upp scen- och kursområdet. Det 
är så fantastiskt att se hur ett bra koncept kan få folk 
att vilja frivilligt hjälpa till.

Into the Woods arrangeras i Unnaryd i Hylte kommun  

och är en festival som med musik och kurser tar  

deltagarperspektivet till en ny nivå. Man är deltagare  

i första hand, och besökare i andra.
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INTO THE WOODS ÄR SKOGSFESTIVALEN som istället 
för att ställa in ställde om. Och ur den dystra verklig-
het som coronapandemin innebar föddes en kreativ 
idé. När folket inte kan komma till festivalen så får 
festivalen komma till folket.

Into the Woods arrangeras i Unnaryd i Hylte kom-
mun och är en festival som med musik och kurser tar 
deltagarperspektivet till en ny nivå. Man är deltagare 
i första hand, och besökare i andra. Deltagarna bidrar 
till helheten genom att exempelvis hålla i en pro-
grampunkt, jobba i köket, städa, hålla i samskapan-
de projekt eller bara bidra med pengar. Tidigare år 
har festivalen haft hundratals deltagare i det vackra 
skogsområdet i Unnaryd. Men sommaren 2020 kun-
de de bara ta emot 50 deltagare. Då föddes idén om 
en festivalbuss med ett mobilt tält som kunde ta mu-
siken och kurserna ut från festivalområdet.

Nü Fiona är ett folkpop-band som vid två tidigare 
tillfällen har spelat på Into the Woods. Medlemmar-
na är alla en del av det konstnärskollektiv som ligger 
bakom festivalen. Tillsammans med festivalarrangö-

Into the Woods
rerna tog de fram idén om festivalbussen och koncep-
tet Into the Woods On Tour.

I tre dagar rattade Nü Fiona festivalbussen runt 
i Hyltebruks kommun. De genomförde massor med 
livespelningar och livestreamade kurserna och kon-
serterna från festivalområdet med projektor. Till de 
praktiska kurserna hade de med material och agerade 
assistenter till de digitala kursledarna.

För Nü Fiona och Into the Woods föddes på grund 
av pandemin en kreativ idé där resultatet i många fall 
översteg förväntningarna, bland annat i utbytet och 
kontakten med både de lokala volontärerna och med 
besökarna.

- Många vackra och roliga stunder upplevdes un-
der dessa dagar men ett väldigt fint minne vi har var 
när två tyska cykelturister hittade oss under första 
dagen vi riggade upp. Dom blev så begeistrade att 
dom följde efter oss resten av helgen och hjälpte fri-
villigt till att bygga upp scen- och kursområdet. Det 
är så fantastiskt att se hur ett bra koncept kan få folk 
att vilja frivilligt hjälpa till.

Ur en gruppdikt från sommaren. Vi skrev utvärderings-meningar på lappar,  
som sedan sattes ihop till en dikt. Den handlar om vår och sommar i Slottsskogen.

Jag minns glädjen i att kunna träffas igen, hur mysigt vi hade det på stubbarna 
när löven ännu inte hade utvecklats och man såg fram emot sommaren. 

Jag minns våren och sommaren i Slottsskogen, som en grön oas där vänner 
ger mig att dricka, en plats där vi fått blomma och vissna, mogna och falla. 
Jag minns stubbarna, förskolebarnen och solen. Jag minns dramaövningar, 
skogsbad, allsång, guidningar i healing, kroppen, Slottsskogen, stubbarna, 
killgissning. 

Jag minns min glädje och hur nöjd jag varit efter våra träffar. 

Jag minns mötet med den gamla eken. Ljud av trafik, fåglar, tystnad. Träden 
som ger ett soligt rum, som en skål. Det vi ger varandra i förtroende och ärlighet 
har betytt mest. 

Det har aldrig regnat.

för backen mot djurgårdarna och 
tog en paus där det var lite lä, men 
ändå ganska kallt och blåsigt. Sen 
gick vi vidare mot Pliktabacken 
och där skildes våra vägar. Under 
denna kalla och blåsiga promenad 

gjorde vi följande: Vi började med 
en runda, där vi berättade något 
som ligger oss varmt om hjärtat. 
Sen gjorde vi några berättarim-
provisationer. Carin berättade en 
historia om hur hon dammsög sitt 
vardagsrum. Ingrid berättade om 
vad fiber egentligen är. Agneta Ek-
ström berättade om hur det kända 
uttrycket "En svala gör ingen glad" 
myntades av Håkan Hellströms 
flickvän, Agneta Arpi berättade 

om när hon övernattade med Lill-
babs i en fjällstuga och Lillbabs sa 
de berömda orden: "Man ska inte 
gråta över gammal ost". Carin be-
rättade också om när Sven Woll-
ter sa fel i ett förstamajtal. Han sa 
nämligen "Lika barn leka häst". 

Vi hade med andra ord roligt i 
kylan och blåsten. Nästa torsdag 
träffas vi igen vid stubbarna kl 10. 

Ha det så bra idag på Valborgs-
mässoafton, imorgon på Första 
maj och resten av veckan också! 
Kram från fröken A” 

Meningsfulla aktiviteter  

och skimrande pärlor

Sammanfattningsvis kan sägas 
om året i pandemins skugga, att vi 
verkligen har fått leva upp till vårt 
cirkelnamn Kreativ lek för vuxna. 
Vi har inte gett upp vår verksam-
het, vi har träffats regelbundet och 
ihärdigt i stort sett varje vecka, 
vår, sommar, höst och vinter, och 
vi har hittat meningsfulla aktivite-
ter och skimrande pärlor nära oss. 
I vardagen. I nuet. 
Mitt framför näsan på oss, där 
pärlorna säkert har legat länge 
och väntat.  

Jag vill istället framhålla vårens akti-
viteter som särskilt viktiga. Det blev ett 

sätt att bryta det vacuum vi kände att vi 
hamnat i och istället hitta mål och me-
ning igen. Det viktiga för mig var att vi 

behöll vårt koncept, men flyttade det till 
en annan miljö och gjorde allt corona- 

anpassat med avstånd och försiktighet. 

Into the Woods arrangeras i Unnaryd i Hylte kommun  

och är en festival som med musik och kurser tar  

deltagarperspektivet till en ny nivå. Man är deltagare  

i första hand, och besökare i andra.
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Sensus diplomutbildningar - nära lärande på distans

SAMTLIGA SENSUS DIPLOMUTBILDNINGAR har ställts om till att genomföras digitalt. Vi vill inte kalla det för 
distans. Tvärtom har vi sett möjligheter i att värna Sensus ledstjärnor i det pedagogiska förhållningssättet även 
i det digitala rummet. Upplägget i Diplomerad HR-koordinator, Diplomerad HR-specialist, Diplomerad kom-
munikatör och Diplomerad projektledare har samtliga för ögonen att arbeta med folkbildningspedagogiska 
metoder på nätet. I Zoom (digitala mötesplatsen) och på Learnify (digitala studieplatsen) jobbar vi med att var 
och en skall bli sedd, olikheter skall tas till vara och att skapa tillsammans. Och det har blivit så bra och upp-
skattat! Nära lärande på distans, alltså!

Digital avslutning för ett engagerat gäng Diplomerade HR-koordinatorer. Stolta, nöjda och glada deltagare 

uttryckte också ett vemod att inte fortsätta att träffas trots att de aldrig har setts fysiskt.

SENSUS ÅRLIGA LEDARDAG brukar locka en mängd ledare varje år. I år var dagen 
helt digital och möjliggjorde för fler ledare i regionen att delta. 
Årets tema var ”Undergång eller övergång” med fokus på hållbarhet. En mängd 
olika föreläsningar erbjöds, där det också fanns stor möjlighet till diskussion och 
delaktighet. Föreläsningarna varvades med kulturinslag från musikgruppen Nü 
Fiona och Musikalen Frigga. 

Att bedriva folkbildning och ledarutveckling på distans kan verka svårt, efter-
som vi vill mötas, träffas och dela erfarenheter med varandra. Men årets digitala 
ledardag lyckades ändå uppfylla allas förväntningar och Sensus ledarutvecklings-
grupp, som planerade ledardagen, är mycket nöjda.  

- Vi lyckades fånga in en bredd av föreläsare och kulturinslag, och vi nådde 
både stora och små samverkansparter, säger Ebba Bothén från Sensus ledarut-
vecklingsgrupp.  

Tips för att skapa bra mötesplatser digitalt 

⊲  Testa tekniken innan 

⊲  Dela upp en stor grupp i mindre grupper för bättre diskussioner med breakout-rooms 

⊲  Skapa interaktivitet med olika metoder, exempel ordmoln, rita, diagram m.m. 

⊲  Ha många pauser och energizers 

Fler tips: digitalaverktyg.sensus.se

Digital delaktighet och engagemang på 
Sensus ledardag

En av föreläsningarna handlade om att leda kreativa nätbaserade möten. Under seminariet testades även 

digitala verktyg och metoder för delaktighet och engagemang. Med Rafael Martinez och Ulrika Erksell.

Nöjd Kund Index
NKI varierar mellan 0 och 100. Ett resultat mellan 60 
och 75 indikerar ett normalt resultat och nöjda kunder. 
Västra Sverige visar ett utmärkt resultat med ett NKI 
på 79. 79

48
GÅR DET ATT MÄTA relationer? 
Tillsammans med våra medlems- 
organisationer, samverkansparter och 
deltagare skapar vi mötesplatser för kultur 
och bildning.

Förutom att ständigt jobba med 
förbättringar i vardagen så gör Sensus då 
och då även enkätundersökningar. Vi i 
Sensus Västra Sverige är oerhört stolta över 
att ha fått ett så gott betyg i den senaste 
undersökningen!

Net Promoter Score
NPS (Net Promoter Score) ger en tydlig bild över hur 
stor andel ambassadörer respektive kritiker företaget 
har. Genomsnittsföretag, alla branscher inräknat, ligger 
på ett NPS runt 10-15 procent. Västra Sverige visar ett 
utmärkt resultat på 48.

Gott betyg från våra medlemsorganisationer 
och samverkansparter
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Västra Sverige 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

77 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Västra Sveriges yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 3 220 ledare verksamma i regionen.

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

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2020 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2020 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

32

242 921
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Albin 13 och Lisa-Kristina 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

20 %

43 %

20 %

17 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

70 % 18 % 12 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
Västra Sverige 2020. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller livestreamade 
konserter.

Sensus Västra Sverige 
genomförde 8 401 arrange-
mang under 2020. Det blir 23 
arrangemang per dag om en 
fördelar dem jämt över året.

Totalt nådde Sensus Västra 
Sverige 189 702 deltagare 
under 2020. Om en fördelar 
dem jämt över året blir det 520 
deltagare per dag.

3 14123 arrangemang/dag 520 deltagare/dag

Sensus Västra Sverige i siffror

77  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

De tre största medlemsorgani-
sationer i Sensus Västra Sve-
rige räknat i antal studietimmar.

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Sveriges  
 Kyrkosångsförbund

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

År 2020 har präglats av coro-
napandemin. Sensus Västra 
Sveriges verksamhetsvolym 
har minskat med 43 % sedan 
föregående år.
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Fakta om Sensus Västra Sverige

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

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års 
mandat. Ledamöter 2020 – 2022:

• Marcus Gustafsson, ordförande
• Ann-Marie Ericson, vice ordförande
• Ann-Kristin Falkeby
• Brith Holm
• Cecilia Halldner
• Ingrid Kåwe
• Sven-Inge Kristensson
• Christer Johansson
• Johan Ernstson
• Annalena Levin
• SaraBeata Hagström  

(personalrepresentant)
• Magnus Högdahl  

(personalrepresentant)

SENSUS  
VÄSTRA
SVERIGE

Sensus Västra Sverige bedriver verk-
samhet i 69 av de 71  kommuner som 
regionen omfattar.

REGIONKONTOR 

Södra Hamngatan 29, Göteborg

REGIONCHEF
Marie Langaard

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde, 
Uddevalla, Bengtsfors och Karlstad. 
Sensus är huvudman för Kulturlabbet, 
en daglig verksamhet som vänder sig till 
personer med intellektuella funktionsned-
sättningar, intresserade av ett skapande/
konstnärligt och individutvecklande 
arbete. (Huvudmannaskapet upphörde 31 
maj 2020)

MUSIKHUS
• Göteborg
• Halmstad
• Skövde 
• Uddevalla

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans med 

medlemsorganisationer och samarbets-
parter med fokus på områdena fackligt, 
föreningar, kyrka, kultur, musik och scout.

• 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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