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Nästan 255 000 personer har deltagit i strax över 
4800 arrangemang hos Sensus studieförbund 

region Småland Öland under 2016.
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Regionchefen har ordet
Plötsligt blir världen större. Fikarummet på Sensus fylls av 
människor. Förr talade vi mest svenska, nu klingar arabiska, dari 
och många fler språk. Förr var det enstaka kepsar och desto fler 
flintar eller flätor. Nu är det lika vanligt med hijab. Förr talade vi 
om våra glädjeämnen och familjer, nu talar vi om... våra glädjeäm-
nen och familjer. Förr fylldes vårt fikarum av människor fyllda av 
minnen, förhoppningar, oro och tilltro. Så är det nu också, fast med 
en större värld i vårt fikarum. 

Sensus har detta år ökat sin verksamhet med ca 10%. Största de-
len av denna ökning har varit inom området av insatser för perso-
ner som flytt eller invandrat till Sverige den senaste tiden. Språk-
cirklar och samtalsgrupper, trafiklektioner och sykurs,  
datorcirklar och målarcirklar. Sayid, en tidigare bilmekaniker från 
Irak, en medelålders man, berättar att han går en målarkurs. Jag 
frågar honom varför, och om han målat förr. Hans svar gör mig 
tacksam och ödmjuk 
– Det finns saker inne i mig, som man inte kan säga med ord.

Han berättelse är inte unik och vi har hört den förr, även av 
människor som växt upp i Småland. Folkbildningen, mötet mellan 
människor där alla respekteras och får en plats, har en tendens att 
skapa språk, identitet, stabilitet och därmed demokrati och del-
aktighet. Folkbildningen i Sensus är som den alltid har varit. Vår 
värld har bara blivit något större. 

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för 
bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med  

medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter 
fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.  

Allt vi gör är folkbildning.
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Sensus identitet handlar om vilka vi är och 
vad vi står för. Identiteten hämtas från histo-
rien, från idébärande dokument, från aktuella 
styrdokument och från den kultur som byggs 
i Sensus just nu.

Sensus är ett studieförbund
Folkbildningen har varit med och utvecklat ar-
betssätt och förhållningssätt inom utbildning och 
utveckling på alla nivåer i Sverige. Fler i samhäl-
let inser vikten av individens delaktighet i kun-
skapsbildning och processens vikt i utveckling 
och kunskapsinhämtning. Därför prioriterar Sen-
sus studiecirkeln och att finnas med verksamhet i 
alla kommuner.

Sensus är en del av civilsamhället
Sensus vill, i enlighet med sitt uppdrag från sta-
ten och bidragsgivare, ha en nära koppling till 
sina medlemsorganisationer och samarbetsparter. 
Föreningar och organisationer inom de fackliga, 
humanitära och kyrkliga sektorerna är centrala 
för verksamheten. Detta år har vi särskilt arbetat 
med att skapa möten och samtal med dessa.

Sensus är en del av framtiden
Folkbildningen bärs av människor och människor 
bär framtiden. Därför är Sensus med och utveck-
las i takt med sin samtid. Nya ämnen och samver-
kansparter tillkommer ständigt. Sensus bedriver 
en bred verksamhet i sitt eget namn och här finns 
många nyskapande verksamheter. Ständiga för-
bättringar av kvalitetssystem, arbetssätt och verk-
samhetsformer är en självklar del för Sensus.

Relationer, rättigheter, hållbarhet och 
livsfrågor
Sensus är ett studieförbund. Vi skapar och finns 
med där mötesplatser för bildning och kultur 
utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlems-
organisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi 
lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och 
livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Folkbildningen bärs av människor och 
människor bär framtiden. 

Identitet
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Demokrati
Sensus bedriver verksamhet som bidrar till 
att stärka och utveckla demokratin. Vi skapar 
mötesplatser för att lära, reflektera och ut-
vecklas.

Regnbågsnyckeln och HBTQ
Allas lika värde är en viktig del i det demokratiska 
samhället. Tillsammans med Svenska kyrkan 
har vi genomfört studiearbete inom Regnbågs-
nyckeln. Anställda och förtroendevalda i Alvesta 
församling har mötts för att lära, reflektera och 
utvecklas i HBTQ-frågan. Arbetet inleddes med 
två föreläsningar för anställda respektive förtro-
endevalda. 

Under hösten startades fyra cirklar utifrån boken 
”Så att jag kan komma in”. Boken är ett samtals-
material kring normer, HBTQ och kristen tro som 
är skriven av Erik Andersson och Frida Ohlsson 
Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO. 
Alvesta församling är en av Växjö stifts två pilot-
församlingar i Regnbågsnyckeln. Cirklarna pågår 
även under 2017. 

Må bra i själen 
Vi lever och verkar i ett samhälle som ställer höga 
kvar på tillgänglighet och effektivitet. Vad gör det 
med oss? Vi har under 2016 arbetat med föreläs-
ningar inom psykiatri, med inriktningen att må 
bra i själen. 

En godare arbetsmiljö
Tillsammans med föreningen Bakom leendet 

anordnades ett kreativt seminarium med teater-
visning om att skapa tillit på en arbetsplats - för 
en god arbetsmiljö. Vid otrygghet och arbets-
miljöproblem går många arbetstimmar åt till att 
bevaka positioner, prata om andra, orientera sig 
om vad som är på gång, försvara sig och gardera 
sig så att ingen ser om jag misslyckas. I ett stres-
sat, pressat läge i en organisation är synen på tillit 
ofta central för hur man väljer att gå vidare.

Delaktighet
Sensus bedriver verksamhet som bidrar till 
att göra det möjligt för människor att påverka 
sin livssituation och skapar engagemang till 
att delta i samhällsutvecklingen. 

Körsång 
Att sjunga i kör är en stor folkrörelse med po-
sitiva hälsoeffekter. Genom våra studiecirklar i 
körsång får deltagarna möjlighet att utvecklas 
som körsångare och möta ny körmusik. De många 
körerna möjliggör för folk från olika sociala sam-
manhang att träffas och umgås. Gemenskapen, 
sången och glädjen gör att vi mår bra tillsam-
mans. 
 
Projekt: Delaktighet 
De senaste åren har många människor av olika 
anledningar lämnat sina hemländer och kom-
mit till Sverige. Varje vecka samlas ett stort antal 
invandrade familjer inom projektet Delaktighets 
ram. Här erbjuds cirklar t.ex i svenska språket, 
föräldrakunskap och friskvård. Detta projekt är 
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otroligt viktigt nu, för att framöver kunna erbjuda 
de som idag är asylsökande en fortsatt integration 
i det svenska samhället. 
 
Pride 
Allas lika värde är lika viktigt för demokratin som 
för delaktigheten. Därför genomförde vi under 
årets Pridevecka flera arrangemang både i egen 
regi och tillsammans med medlemsorganisatio-
ner och samarbetpartners. Bland annat visades 
föreställningen ”Komma ut”, en HBTQ-monolog 
skriven och framförd av skådespelaren Oskar 
Sternulf. I föreställningen följer vi Andreas, en 
homosexuell kille som funderar kring sin sexu-
alitet. Andreas delar bland annat sina tankar fa-
miljemedlemmar som inte accepterar honom för 
den han är.

Under året har det bland annat arrangerats fö-
reläsningsdagar med samarbetspartners, där 
Ann-Christine Ruuth intagit scenen och talat om 
trans, könsdysfori, utredning och bemötande. 
Ann-Christine är föreläsare, inspiratör, präst och 
transpersoner. Hon åker landet runt och förelä-
ser, utmanar och upplyser.

Hetero- och cis-normen är fortfarande stark. När 
vi får lyssna till människor som bryter normen på
ett ärligt och öppet sätt samtidigt som vi får möj-
lighet att samtala med varandra, kan vi fortsätta 
gå mot ett samhälle där normerna utvecklas till 
att inkludera alla.
 

Kunskap
Sensus bedriver verksamhet som bidrar till 
att utjämna utbildningsklyftor och höjer bild-
nings- och utbildningsnivån i samhället. 

Demokratisoppa 
Kommunens invånare har erbjudits ett flertal 
föreläsningsserier på olika tema. Ett exempel på 
en sådan föreläsningsserie är Demokratisoppa. I 
samarbete med Europa Direkt i Jönköpings län 
och Den Globala Skolan har Sensus under 2016 
arrangerat fyra föreläsningstillfällen. Ämnen som 
migration och kvinnors roll i fredsprocesser i 
konflikthärjade områden har berörts.

Vid ett av tillfällena pratade Robin Andersson, 
projektledare på Segerstedtinstitutet om att jobba 
preventivt mot våldsbejakande extremism. Robin 
berättade bland annat om Kungälvsmodellen, ett 
projekt som går ut på att få ungdomar med en in-
tolerant världsbild att genom koninuerlig under-
visning få en ändrad syn på andra - och sig själva.

Inga-Lisa Sangregorio om den  
feministiska organisationen Grupp 8
Vid ett föreläsningstillfälle talade Inga-Lisa San-
gregorio om sin tid i Grupp 8. Synen på daghem 
och hemmafruar, vikten av jämlikhet inte bara 
mellan könen och om nutidens utmaningar. En 
aktiv panel och publik fyllde på med intressanta 
frågor, och det blev ett väldigt givande samtal. 
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Kultur
Sensus bedriver verksamhet som bidrar till 
att bredda intresset för kultur. 

Teaterstickorna Jönköping 
Tillsammans med teaterföreningen Teaterstick-
orna har Sensus under året skapat  folkbildning 
och teaterkurser för både barn, ungdomar och 
vuxna. I föreställningen ”På flykt” arbetade Tea-
terstickorna för att öka förståelsen för människor 
på flykt. Med hjälp av integrationsbidrag från 
Region Jönköpings län iscensatte de tankar och 
känslor tillsammans med personer som befinner 
sig i just den situationen - på flykt.

Konserter varje vecka
I Oskarshamns kommun har Sensus en stor och 
levande konsertverksamhet. Vi ger möjlighet 
för så väl unga som äldre att uppträda, utvecklas 
och visa sin musik för en publik. Tillsammans 
med Oskarshamns kommun och Roqueclub har 
vi arrangerat Parkfestivalen och Vinterrocken. 
Tillsammans med Harrys i Oskarshamn har vi ut-
vecklat konceptet Harrys Live. Här har vi arrang-
erat konserter i stort sett varje vecka under 2016.

Vi skapar och finns med där  
mötesplatser för bildning  

och kultur utvecklas. 

Opera
Kalmar teaterförening anordnade fyra operafö-
reställningar under hösten. I samband med detta 
erbjöd Sensus en studiecirkel i opera med hös-
tens operaprogram som utgångspunkt. Här fanns 
möjlighet att träffas och samtala om den gemen-
samma upplevelsen.

Organisation
Sensus arbetar med ambitionen att våra vär-
deringar synliggörs i verksamhet och organi-
sation. Strukturen som stödjer verksamheten 
ska vara effektiv, transparant och legitim – för 
bidragsgivare, deltagare, samarbetspartners 
och medlemsorganisationer.

Styrelse
Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. Styrelsens sammansättning un-
der året har varit:

Per-Inge Olsson, ordförande
Maria Kehagia vice ordförande
Kjell Johansson, ledamot i AU
Karin Ahlqvist
Kristofer Carlsson
Hans Frisell
Jens Linder
Maria Rosensköld Johansson
Ulf Ödman
Nathalie Åhlund
Peter Östberg
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Kvalitet 
Sensus har ett systematiskt och dokumenterat 
arbetssätt för att hålla hög kvalitet i användandet 
och redovisandet av de bidrag vi får från staten, 
kommuner, landsting och regionförbund. I en-
lighet med våra rutiner har vi genomfört intern 
granskning i regionen och därtill intern gransk-
ning från vårt riksförbund. Vi arbetar med fort-
löpande lärande utifrån dessa revisioner och 
granskningar. Detta år ser vi att vi har mycket 
gott utfall och endast en ringa andel redovisning 
av verksamhet som varit i behov av åtgärder och 
justeringar. Att ständigt utvecklas är en nyckel till 
framgång och vi arbetar systematiskt med verk-
samhetsstyrning genom verksamhetsplanering 
och uppföljning, riskanalys, självvärderingar och 
kvalitetsutveckling.

Personal 
Våra ledare som på olika sätt genomför folkbild-
ningen är en av de viktigaste resurserna i vår
verksamhet. De får sitt uppdrag, sin coachning 
och sitt stöd av vår fantastiska personal.

Bemanning 2016-12-31 
Lotta Bernberg 
Mikaela Billström 
Tommy Ernfjäll 
Christina Evertsson 
Susanne Falkenberg 
Magnus Folcker 
Thomas Hansson 
Sören Johnsson 
Charlotte Karlenvie 
Susanna Landgren 
Britta Lindberg 
Maria Ljung 
Samuel Lowejko 
Michelle Lund 
Åsa Magnusson-Nilsson 
Maha Ibrahim Muhammad 
Erik Nilsson 
Elisabeth Nordborg (vik) 
Frida Ohlsson Sandahl 
Anders Petersson 
Fredrik Rosmer 
Peter Östberg 

Vid årsskiftet var följande medarbetare tjänstle-
diga för studier eller föräldraledighet: 
Ola Bengtsson, Katharina Hansson, Madeleine 
Wykman.

Ekonomi  
Sensus Småland-Öland har en god ekonomi. Det-
ta trots att bidragen från kommuner, regioner och 
landsting generellt har minskat. Genom anpass-
ning har Sensus bibehållit en stabil ekonomisk 
utveckling över tid. Detta års underskott består bl 
a av sådana investeringar i förändrade lokaler och 
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förutsättningar för verksamhet, liksom minskad 
verksamhet och minskade intäkter som följd av 
kompetensväxlingar. Stor andel av verksamhets-
personalen har bytt bemanning under året, som 
följd av avgångar och tjänstledigheter.

Inom Sensus Småland-Öland finns en enhet 
som heter Arbetsliv. Den verksamheten är kom-
mersiell och säljer utbildningar till institutioner, 
företag och privatpersoner. Den finansieras inte 
av bidragssystemen. Verksamheten bidrar till att 
bredda studieförbundets uppdrag – dels ekono-
miskt och dels genom att skapa kontaktytor samt 
genom att bidra med folkbildning i anbudsverk-
samhet och annan kommersiell utbildning.

Kommunikation 
Vi fortsätter arbeta med en inkluderande och till-
gänglig digital kommunikation som står i balans 
till den muntliga, skriftliga och tryckta kommu-
nikationen. Vi väljer smarta kanaler utifrån vad 
som är bäst för respektive målgrupp och regio-
nens resurser.

Vi fortsätter övergången till e-lista och vår kom-
munikation ökar i sociala medier och digitala ny-
hetsbrev. Vi publicerar nu alla våra arrangemang 
som är öppna för allmänheten på sensus.se och 
kommunicerar vid olika tillfällen med våra delta-
gare via sms. Produktblad och affischer fortsätter 
vara viktiga kanaler. Vi uppmärksammas kontinu-
erligt i lokala medier under året. Vi arbetar med 
att bjuda in press, att skicka ut pressmeddelanden 
och att tipsa journalister.

Vi arbetar kontinuerligt med texter för att våra 
mottagare ska uppfatta oss som en tillgänglig och 
inkluderande avsändare.

Sociala medier
Vi har tre officiella sidor på Facebook och ett 
flertal grupper. På Instagram delar vi med oss 
av folkbildning i vardagen och våra följare får se 
Sensus Småland Öland bakom kulisserna. Våra 
tre officiella sidor på Facebook är:

Sensus Småland Öland. Här delar och berättar vi 
vad vi gör och vad som är på gång inom Sensus 
och hos våra medlemsorganisationer och samar-
betsparter. Sidan kan administreras av samtliga 
som arbetar i Sensus Småland Öland.

Sensus Diplomutbildningar. Här delar och be-
rättar vi vad vi gör och vad som är på gång inom 
Diplomutbildningarna. Sidan administreras av 
verksamhetsutvecklare i arbetsliv i de tre regio-
nerna som arbetar med Diplomutbildningar.

Sensus Musik Småland Öland. Här delar och 
berättar vi vad vi gör inom musikområdet i regio-
nen. Sidan drivs av verksamhetsutvecklare som 
arbetar med musik i Sensus Småland Öland.
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Axplock från året som gått 
Det händer mycket hos Sensus under ett år. Här visar vi några exempel på vad som har hänt 
2016. Bilderna är från vår bildbank, våra Facebook-sidor och Instagram.

Manifest on tour
I Växjö anordnades 
en gratis workshop 
för lokala musiker 
samt en minifesti-

val.

Livemusik varje vecka
Tillsammans med Harrys 
i Oskarshamn har vi ut-
vecklat konceptet Harrys 
Live. Här har vi arrang-
erat konserter i stort sett 
varje vecka under 2016.

Världens kurs
En bild från Svenska 
kyrkan i Växjö stifts 
internationella dag. 

Här pratade vi om 
studiematerialet Värl-
dens kurs och globala 

rättvisefrågor.

Dansa!
Oj, vad vi har dansat under 2016! Bilden är 
från showdans/streetdans för våra yngsta 
deltagare från födda 2009. Sensus har 
många olika dansgrupper för olika åldrar.

Demokratisoppa med Robin Andersson
Robin Andersson, projektledare på Segerstedtin-

stitutet om att jobba preventivt mot våldsbejakan-
de extremism. Robin berättade om Kungälvsmo-
dellen, ett projekt som går ut på att få ungdomar 

med en intolerant världsbild att genom koninuer-
lig undervisning få en ändrad syn på andra - och 

sig själva.
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Danskväll på kulturfestival
Sensus barn- och ungdoms-
grupper dansade på en 
danskväll under kulturfesti-
valen Ljus på kultur. Växjö kulturnatt

Under Växjö kultur-
natt hängdes flera 
utställningar upp i 

Sensus lokaler.

Författarbesök
Välbesökt och trevligt för-

fattarbesök i Vetlanda.
Kristina Sandbergs berät-

telser utgår från den hylla-
de trilogin om hemmafrun 

Maj från Örnsköldsvik.

Kursstartskampanj!
En bild från Giraffen 
i Kalmar, där Sensus 
fanns på plats för att 
berätta om aktuella 
kurser och verksam-
heter under hösten 
2016.

Vägen tillbaka
En grupp som samtalar 
om vägen tillbaka efter 
att ha drabbats av utmatt-
ningssyndrom har vikt 
böcker. Handen och tan-
ken samarbetar bra.
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Sensus Småland Öland ökar sitt bidragsunderlag under 2016. Ökningen sker främst inom 
verksamhetsformerna kultur och annan folkbildningsverksamhet. Vi minskar något inom stu-
diecirklar. Arbetet med särskilda målgrupper är framgångsrikt liksom vår strävan att ha verk-
samhet i alla kommuner inom området.

Statsbidragsberättigad verksamhet - översikt

Verksamhetsform Antal arrang-
emang

Antal delta-
gare

Antal studietim-
mar

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Studiecirklar 1 319 1 357 11 181 11 311 40 814 40 557

Annan folkbildningsverksamhet 863 904 16 680 17 977 22 097 23 784

Kulturprogram 2 422 2 625 217 530 224 787 21 798 23 625

SUMMA 4 604 4 886 245 391 254 075 84 709 87 966

Verksamhetsutveckling

45 000

35 000

25 000

15 000

5 000

2015

2016

Antal studietimmar

Antal deltagare

Studiecirklar Annan 
folkbildnings-

verksamhet

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

Antal arrangemang
3000

2500

2000

1500

1000

Studiecirklar Annan 
folkbildnings-

verksamhet

Kulturpro-
gram

500

Studiecirklar Annan 
folkbildnings-

verksamhet

Kulturpro-
gram

Vad betyder begreppen?

Studiecirkel är en mindre grupp 
som samlas under en tid för att
tillsammans utveckla sig.

Kulturprogram är föreläsningar, 
föreställningar, konserter och lik-
nande där något framförs framför 
en grupp människor.

Annan folkbildningsverksamhet är 
de grupper som inte fyller statens 
kriterier för studiecirkel, såsom 
gruppstorlek, att barn ingår i grup-
perna, att de inte samlas tillräckligt 
många gånger osv.

2015

2016

2015

2016
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Deltagare med funktionsnedsättning
Antal deltagare

Antal studietim-
mar

2015 2016 2015 2016
Funktionsnedsatta 776 722 2 353 2 214

Utrikesfödda 716 1 144 1 213 3 950

SUMMA 1 492 1 866 3 566 6 164

Särskilda målgrupper

Målgrupp Antal arrang-
emang Antal deltagare

Antal studietim-
mar

i studiecirklar 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Utrikesfödda 22 54 176 378 409 1 292

Deltagare med funktionsnedsättning 163 165 831 799 2 227 2 119

Arbetslösa 0 0 0 0 0 0

SUMMA 185 219 1 007 1 177 2 636 3 411

Målgrupp Antal arrang-
emang Antal deltagare

Antal studietim-
mar

i annan fokbildning 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Utrikesfödda 49 49 545 577 728 816

Deltagare med funktionsnedsättning 5 6 120 135 77 77

Arbetslösa 2 1 22 8 16 12

SUMMA 56 56 687 720 821 905

Målgrupp registreras om minst 50% av deltagarna tillhör målgruppen.
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Geografisk spridning
Sensus finns i alla kommuner inom vårt område. De geografiska gränserna för Sensus Småland-Öland 
följer Svenska kyrkans stiftsgränser. Därför följer vår redovisning inte alltid länsgränserna.

Verksamhet per län och kommun
Till studietimmar räknas studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Antal studietimmar Ökning/minskning Antal kulturprogram Ökning/minskning

2015              2016 2015                  2016

Jönköpings län

Jönköpings län 0 0 0 0

Aneby 0 0 0 0

Eksjö 0 0 0 0

Gislaved 1 079 1 212 79 80

Gnosjö 650 598 57 57

Jönköping 9 415 12 233 584 692

Mullsjö 0 0 0 0

Nässjö 1 421 2 031 118 143

Sävsjö 298 271 26 21

Tranås 0 0 0 0

Vaggeryd 795 644 54 58

Vetlanda 2 834 4 002 81 100

Värnamo 2 507 2 770 131 115

18 999 23 761 25,1% 1 130 1 266 12,0%

Kronobergs län

Kronobergs län 0 0 0 0

Alvesta 1 892 1 879 28 13

Lessebo 967 881 25 29

Ljungby 1 111 1 108 47 46

Markaryd 506 386 1 0

Tingsryd 742 565 25 23

Uppvidinge 1 105 726 26 22

Växjö 14 170 13 404 548 648

Älmhult 594 552 48 54

21 087 19 501 -7,5% 748 835 11,6%
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Totalt regionen
Antal studietimmar 2015 62 911
Antal studietimmar 2016 62 911
Ökning/minskning  0,0%

Antal kulturprogram 2015 2 422
Antal kulturprogram 2016 2 625
Ökning/minskning  8,4%

Antal studietimmar Ökning/minskning Antal kulturprogram Ökning/minskning

2015              2016 2015                  2016

Kalmar län

Kalmar län 0 0 0 0

Borgholm 1 005 863 31 22

Emmaboda 435 542 88 65

Hultsfred 0 0 0 0

Högsby 542 606 39 49

Kalmar 5 163 5 530 182 173

Mönsterås 610 474 3 8

Mörbylånga 769 813 12 1

Nybro 2 601 1 017 70 68

Oskarshamn 11 141 10 659 100 122

Torsås 162 182 3 0

Västervik 0 0 2 0

22 428 20 686 -7,8% 530 508 -4,2%

Hallands län

Hylte 321 261 14 16

321 261 -18,7% 14 16 14,3%

Östergötlands län

Linköping 76 116 0 0

Norrköping 0 16 0 0

76 132 73,7% 0 0



Möten förändrar människor.
Människor förändrar världen.

Sensus Småland Öland

sensus.se
facebook.com/sensus.smalandoland
instagram.com/sensussmalandoland

#sensus

#folkbildning

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter


