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DU HÅLLER ETT EXEMPLAR av vår verksamhetsberättelse Delat i din hand. Vi vill 
här ge ett axplock av den verksamhet som vi bedrivit under året som gick.

I ett folkbildningssammanhang är ordet delat viktigt. Hela folkbildningsidén 
grundar sig i att människor möts och delar kunskap och erfarenhet med varandra 
samt även tar till sig kunskaper som andra delat med sig av. Utifrån detta skapas ny 
kunskap för var och en och en ny delad kunskap och erfarenhet för gruppen. 

Genom att dela erfarenheter och kunskaper med varandra i till exempel studie-
cirklar och kulturprogram skapas nya kunskaper och erfarenheter som leder till 
utveckling. På så sätt har folkbildningen i flera generationer varit viktig för utveck-
ling och demokratibyggnad i samhället. Det är därför viktigt för oss att Sensus stu-
dieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur finns.

FÖR SAMHÄLLET I STORT och för oss i Sensus ser jag en utmaning i att arbeta med 
hållbar utveckling som är en del i Sensus identitet. 

Det känns allt mer angeläget att lyfta frågor och dela kunskaper om att långsik-
tigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att 
minska en negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Det handlar om att 
dela för att skapa en miljömässig hållbarhet där vi lär att hushålla med mänskliga 
och materiella resurser på lång sikt. Och det handlar om att dela så att en ekono-
misk hållbarhet uppnås, där fattigdom motverkas och att alla ska ha råd att tillgo-
dose sina grundläggande behov i relation till jordens resurser.

I detta handlar det även om att dela där alla ges möjlighet till påverkan i demo-
krati och genom en strävan för att skapa ett samhälle där grundläggande mänskliga 
rättigheter uppfylls. 

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG rikta ett tack till alla ledare, 
medverkande i våra kulturprogram, medlemsorganisa-
tioner, samarbetsparter och medarbetare för de omfat-
tande insatser som gjordes för folkbildningen under 
2017.

Jag vill även rikta ett tack till alla kommuner, Västra 
Götalandsregionen och Region Halland för det stöd vi 
erhållit till vår verksamhet.

Sensus regionala verksamhetsberättelse för 2017

Sensus region västra Sverige har bedrivit verksamhet 
i alla kommuner i Västra Götaland och Halland och har 
haft fem lokalkontor – i Borås, Göteborg, Halmstad, 
Skövde och Uddevalla.

Från 2018 blir Sensus västra Sverige större. 
Lokalkontoret i Bengtsfors och Värmlands län med 
lokalkontor i Karlstad läggs till regionen. 

Kay Rönn, regionchef

Bilder omslaget: Självporträtt ska-
pade av medarbetare på Kulturlab-
bet i Göteborg. Så här såg det ut när 
Lennart, Martin och Jenny (Emma 
saknas på bild) jobbade i ateljén, 
inspirerade av Lerins lärlingar på Svt. 
Följ Kulturlabbet på Facebook.

Grafisk formgivning: Margareta Brisell Axelsson

Tryck: Norrmalmstryckeriet

Du hittar verksamhetsberättelsen för nedladdning på:
sensus.se/Om-Sensus/Var-organisation/Vastra-Sverige/
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I DRYGT ETT ÅR har kvinnorna från de 
båda organisationerna träffats och ut-
bytt erfarenheter med varandra. Varje 
möte har haft ett tema och det har hitin-
tills varit: ”Nyfiken på syrisk mat”, ”Al-
lemansrätten och Hunneberg”, ”Svensk 
jultradition” och ”Kvinnors rättighe-

är som ett varmt hus där människor med 
samma intressen möts under ett tak för 
att lära av varandra och lära känna varan-
dra. Alla kommer förr eller senare att hitta 
småsten längs sin väg: det kommer att 
vara upp till dem att bestämma om man 
ska använda dem för att bygga broar eller 
väggar, Syriska Huset har bestämt att vi 
bygger broar.” Följ gärna Syriska huset på 
Facebook.

Att väcka 
nyfikenhet 
för utökat 
samarbete 

RÄTTIGHETSFRÅGOR

Årets brobyggare
Trollhättans Stad har inrättat priset Årets 
brobyggare. Utmärkelsen delas ut varje 
år på Nationaldagen den 6 juni. Till priset 
nomineras personer och organisationer 
som gjort särskilda insatser för att bygga 
broar mellan människor och kulturer. Vin-
naren utses av den politiska Nationaldags-
kommittén, Trollhättans stad.

Syriska huset
Kulturförening med bred verksamhet som 
bland annat erbjuder föreläsningar och 
kurser i svensk kultur och det svenska 
samhället. Fokus ligger på utbyte. ”Vår 
förening heter Syriska Huset eftersom det 

Trollhättans lottakår
En del av Svenska Lottakåren, en orga-
nisation som informerar, rekryterar och 
utbildar för att stärka samhällets förmåga 
till krishantering, för militära/civila uppdrag 
och insatser, samt för din egen personliga 
utveckling. Sveriges största kvinnliga nät-
verk för säkrare och tryggare samhälle. 
www.svenskalottakaren.se

ter”. Det som händer är att kvinnorna 
lär sig nya saker om samhället och om 
varandra, ökar förståelsen för varandra 
och det skapas en nyfikenhet om att 
fortsätta träffas, även privat.

Föreningarna utnämndes till Årets 
brobyggare i Trollhättans stad med mo-
tiveringen; Årets brobyggare visar på 
ett stimulerande utbyte över förenings-
gränser och att det finns mycket att lära 
av varandra.

TEXT: Louise Sahlin, Sensus

BILD: Trollhättans lottakår, Svenska 

lotta kåren och Syriska huset

När två föreningar möts kan 
det ge olika resultat. Ett alter-
nativ är att man inte alls trivs 
ihop och ett annat alternativ 
är att mötet väcker nyfiken-
het och att man lockas till 
utökat samarbete. Det sist-
nämna händer i mötet mellan 
kvinnorna i föreningen Sy-
riska Huset och Trollhättans 
lottakår.
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HÅLLBARHETSFRÅGOR

BENGT BRÜLDE, professor i praktisk 
filosofi på Göteborgs universitet, före-
läste i Skövde på Sensus om filosofiska 
tankar kring rättvisemärkt, vegetariskt 
och ekologiskt. Föreläsningen utgick 
från hans bok med titeln Hur bör vi 
handla. 

Bara att gå och handla innebär 
många moraliska val och det är en kom-
plicerad fråga. Några av frågorna som 
han tog upp var om det är moraliskt 

fel att inte köpa rättvise-
märkt och ekologiskt 

varje gång vi hand-
lar i livsmedels-
butiken och om 
det är moraliskt 
fel att äta kött. 
Utgångspunkten 

Hur bör vi handla?

i det hela är den globala miljöförstö-
ringen och klimatförändringarna.

Hur bör vi handla i butikerna?

Många tycker att vi har ett konsumen-
tansvar, kanske att man helt ska avstå 
från att handla vissa produkter, till ex-
empel kläder som har blivit tillverkade i 
en sweatshop i Bangladesh eller att man 
helt ska avstå från att köpa kött, ägg och 
mjölk. Eller avstå från att köpa frukt 
som är besprutad med kemikalier. Det 
är klart man kan göra det men frågan är 
om det är det viktigaste?

Vad är då det viktigaste man kan 
göra?

Jag tycker nog det är lite viktigare att vi 
försöker påverka politiker och kanske 
även företag både här på hemmaplan 
och utomlands. För hur det här med hur 
man konsumerar, klart det skickar små 
små signaler men ibland så bara drun-
knar de här signalerna. Så jag tycker 
visst är det viktigt hur vi konsumerar 
men det bör ingå i en större helhet där 
man kanske också går med i vissa or-
ganisationer, och tillsammans försöker 
göra förändringar eller röstar på rätt 
partier och så. Sedan är det skillnad på 
att avstå och att välja. Att avstå från en 
flygresa påverkar inte att planet ändå 
lyfter men att välja ekologiska och rätt-
visemärkta bananer påverkar företagen.

När man inte vet och handlar ändå, 
är det mindre moraliskt fel?

Nej, det finns en väldigt lurig fråga 
kring det där med att veta. Ibland kan 
man faktiskt försvara sig med att säga 
jag visste inte och det kan funka som en 
ursäkt. Men att säga så här att Nu köper 🍂

Bengt 
Brülde

Är du omoralisk i matbutiken? En fråga du antagligen inte stäl-
ler dig så ofta, men kanske borde ställa dig oftare.

jag mina jeans, skor och jackor och oj 
allt det där var tillverkat i Bangladesh 
men det visste ju inte jag, att arbetarna 
hade det så där. Det är inget försvar i 
dag, man kan tycka att det är nått man 
bör veta i dag.

TEXT & BILD: Lisa Bring, Skövde Nyheter

Se mer av intervjun på: 

https://www.skovdenyheter.se/article/

sa-kan-din-shoppingkasse-kan-vara-

omoralisk/

Sweatshop
Fabrik för exempelvis tillverk-

ning av kläder med usla fysiska 

och sociala arbetsförhållanden. 

Workers in sweatshops may 

work long hours with low pay, 

regardless of laws mandating 

overtime pay or a minimum 

wage; Arbetare i sweatshops 

kan arbeta långa timmar med 

låg lön, oavsett lagar som inne-

bär övertidslön eller en mini-

milön. Barnarbete kan också 

förekomma.
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LIVSFRÅGOR

Sveriges 
viktigaste 
högtidsdagar
I Sensus multireligiösa 
almanacka får du veta när 
över 120 högtider infaller och 
varför de firas. 

TRADITIONELLA SVENSKA högtider 
som midsommar, jul och påsk finns 
här sida vid sida med buddhadagen, 
chanukka och eid. 

De högtider som firas har ofta sin 
grund i religiösa händelser. Och att 
fira likadant år efter år är det som gör 
enstaka händelser till en tradition. 
Samtidigt är de religiösa högtiderna 
föränderliga. Ramarna är detsamma, 
men det finns också många högst per-
sonliga traditioner som ofta blir nog så 
viktiga. Forskare som studerar religion 
ur ett vetenskapligt perspektiv intres-
serar sig lika mycket för den levda re-
ligionen som för de gamla skrifterna.

Den som tror på religion är med och 
skapar religionens uttryck med sina 
handlingar. Orden i de heliga skrifter-
na blir en inspirationskälla, något att ta 
avstamp ifrån och förhålla sig till. Men 
högtider och traditioner är så mycket 
mer än text. De blir relevanta i männis-
kors liv när vi omsätter dem i handling.

I 2017 års almanacka möter du ateis-
ter och konvertiter, migranter och 
svenskfödda. Alla delar med sig av sina 
historier. Ingen kan representera nå-
gon mer än sig själv, men tillsammans 
bidrar de till att bredda bilden av tro-
ende personer i dagens Sverige.

TEXT: Tove Näckdal

BILD: Harald Nilsson 

En onsdag i månaden ord-
nar Sensus, i samarbete med 
Göteborgs stadsmuseum, 
filosofikväll. Under våren var 
temat döden och den 5 april 
handlade det om självmord 
och aktiv dödshjälp. Ämnet 
lockade ett 40-tal personer 
till Filosofibaren i Stadsmu-
seets foajé.

SAMTALEN LEDS AV Petra Andersson, 
forskare i praktisk filosofi vid Göte-
borgs universitet. ”Samtal människor 
emellan är det som gör livet begrip-
ligt”, säger Petra. ”Det som jag gillar 
mycket är att kunna ta sig tid ordentligt 
att prata om bara en sak. Och dessutom 
om en sak som inte bara är praktisk, 
som inte är något man måste få gjort. 
Man pratar och tänker för tänkandets 
egen skull. Sen är det ju käckt att göra 
det tillsammans.”

I inledningen förklarade Petra hur 
Filosofibaren fungerar och att vi kom-
mer att prata om självmord eller suicid 
som man mer säger i dag, som något fi-
losofiskt snarare än något psykiatriskt. 
Därefter följde en kort föreläsning som 
började med en historisk betraktelse av 
suicid ur olika kulturella kontexter och 
som sedan övergick till att lyfta en rad 
filosofiska tankar kring ämnet.

Hur ska vi förstå suicid? Historiskt 
har suicid varit att betrakta som en 
oförlåtlig synd. Men problemet har då 
varit att syndaren inte varit närvarande 
när straffets skulle verkställas. Kyrkan 
förnekade dem som begått självmord 
att begravas på vigd jord. De som miss-

lyckats med sina suicidförsök fick även 
bära skammen från de som fullborda-
de försöken. Att straffa dem som miss-
lyckats med sina suicidförsök med dö-
den visar på det motsägelsefulla i den 
gamla rättskipningen. Man kan ju säga 
att människors dödsrädsla länge varit 
det yttersta instrumentet för makten. 
Självmördaren var som en proteste-
rande rebell som satte sig upp mot den 
makten.

Sedan kom föreläsningen in på de 
mer filosofiska frågeställningarna. Kan 
suicid vara berättigat? Kan suicid vara 
fel? Vad är det som sker då någon hjäl-
per någon annan att ta sitt liv? Bör man 
förhindra suicid? I vilken mån äger vi 
oss själva?

Snart övergick Petras  föreläsning 
i ett samtal där många av deltagarna 
var  aktiva. Några frågor besvarades 
och nya funderingar väcktes. Deltagar-
na  var  engagerade och samtalet  lätt-
samt trots det tunga och all-
varsamma ämnet.

Tio minuter efter 
utsatt tid  var  Petra 
tvungen att knyta 
ihop kvällen. ”Det 
här var jätteroligt”, 
säger en av de nöjda 
deltagarna som stan-
nat kvar en stund för 
att diskuterade vidare.

”Uppenbarligen gillar folk 
detta. Många kommer varje gång. Det 
är extra roligt när folk sitter kvar och 
pratar med varandra. Att sitta och pra-
ta med folk som man inte redan känner 
möjliggör en annan slags öppenhet”, 
avslutar Petra.

TEXT & BILD: Fredrik Lundblad, Sensus

Filosofibaren: 
Hur ska  
vi förstå 
självmord?

Petra 
Andersson
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Hon älskar språk. Elisabet 
Hansson från Borås är 80 år 
men har valt att återvända till 
arbetslivet för att undervisa i 
svenska.

”JAG BÖRJADE SOM volontär för tre år 
sedan på språkkaféet i Korskyrkan i 
Borås”, berättar Elisabet Hansson som 
sedan dess fortsatt hjälpa nyanlända 
med språket, nu i Sensus regi. Elisabet 
Hansson är duktig på språk, innan hon 
blev pensionär jobbade hon som sekre-
terare.

”Jag har alltid tyckt om språk och 
jag använde både engelska och tyska 
mycket, vid sidan om svenskan, i mitt 
jobb”, säger Elisabet Hansson

Jobbar med arabisk lärare

På Sensus jobbar hon nu tillsammans 
med en arabisk lärare, Yammam al Shi-
hab, för att lära 50 nyanlända elever 
svenska.

”Vi har lektion sexton timmar i veck-
an, uppdelat på fyra dagar och fyra 
grupper”, säger Elisabet.  ”Jag tycker 

ASYL

inte att det är jobbigt, bara roligt”, fort-
sätter hon och berättar att jobbet ger 
henne mycket eftersom hon är lever en-
sam och inte har så många andra sysslor 
nuförtiden. 

Lektionerna med de nyanlända går ut 
på att hjälpa dem med bland annat ut-
tal men det viktigaste att lära ut är enkla 
fraser så att det klarar av att handla mat 
och köpa busskort, exempelvis. ”Det är 

80-åriga Elisabet är volontär

Elisabet är en 
 jättestark kvinna 

och hon har inspirerat 
mig.” Dana Mohammad, elev

kollegor är uppskattade är inte att ta fel 
på. ”Trots glädjen i mötena är det många 
som mår dåligt”, berättar Andreas. 

Blir det inte tungt undrar jag? ”Jo, jag 
pendlar hela tiden mellan att tycka att 
jobbet är fantastiskt och hopplöst. Vad 
får vi uträttat här egentligen, frågar jag 
mig ibland. Det är så många som får av-
slag, men jag tänker att vår uppgift är 
att ge hopp och värdighet i mötet. Vi ska 
stå för det mänskliga.” 

Vi pratar om utmaningen i att inte 
kunna göra så mycket, att acceptera sin 
egen maktlöshet, men att just det kan 
vara nyckeln i mötet. ”Förhoppningsvis 

ville se om det fanns något han kunde 
göra för att hjälpa till. Det kunde han. 
Tillsammans med några barnfamiljer i 
församlingen tog de initiativ till utflyk-
ter. Det blev gemenskap under enkla 
former. 

Det startades ett språkcafé, idrotts-
aktiviteter drogs igång. Engagemanget 
växte och ett beslut tog form, det var 
dags för något nytt. Det nya blev en hel-
tids projektanställning i Oskarström 
församling där han nu enbart jobbar 
med asylsökande.

Under samtalet kommer det hela 
 tiden människor och avbryter oss, bara 
för att hälsa, bjuda på tuggummi eller 
för att fråga något. Att Andreas och hans 

svårt när en arabisktalande ska lära sig 
svenska. 

Elisabet Hansson gick alltså i pen-
sion för 20 år sedan. Nu som 80-åring 
jobbar hon igen, och det är något som 
väckt förundran hos en del av elever-
na. Wathek Almousawi kommer från 
Irak och har bott i Sverige i ungefär ett 
år.  ”Lektionen är  jätterolig, och vi för-
står varandra bra, jag vill tacka henne 
för att hon ställer upp. I mitt land finns 
inte pensionärer som jobbar när de är i 
den åldern.”

Uppskattad av eleverna

21-åriga Dana Mohammad är en annan 
av Elisabet Hanssons elever. Hon bör-

ETT STORT FYRKANTIGT RUM. Sex runda 
bord. Bakom ett draperi står en soffa 
och en tv, bakom ytterligare ett står två 
pingisbord. På en vägg hänger färgglada 
teckningar. Ute ligger frost på den hal-
ländska marken, men inne är det varmt 
och glada skratt. 

Här i föreningsrummet på Spenshults 
asylboende möter jag Andreas Sunde-
lid, projektanställd av Svenska kyrkan i 
Oskarström, för att prata om vad det är 
som driver honom i hans arbete. 

Andreas berättar om sin bakgrund 
som pastor i Equmeniakyrkan. När ett 
asylboende öppnade på hans hemort 
Vallås kände han att han både som med-
människa och i sitt uppdrag som pastor 

Vi ska stå för det mänskliga 
Samtal med Andreas Sundelid, Spenshults asylboende

roligt att kunna hjälpa till och göra nå-
got bra utan att ha betalt för det tycker 
jag.” 

Svårt med nytt språk

Men att lära ett nytt språk är inte helt 
lätt. Elisabet Hansson talar själv inte 
arabiska, det hade varit lättare om hon 
gjort det, säger hon men under åren 
har hon lärt sig vad som brukar vara 
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ASYL

har människorna vi träffar med sig de 
här goda mötena sen, vad som än hän-
der. De behöver både berätta sin berät-
telse och få tänka på annat och skratta. 
Det får de göra här. Här är alltid god 
stämning när vi kommer.”

När jag lämnar lokalen är jag varm 
inifrån, trots mörker och kyla ute. Tänk 
att ha som jobb att sprida hopp i hopp-
lösheten.

TEXT OCH BILD: Kristina Hallén Flaa, 

Sensus

Ett nytt språk 
och nycklar till 
det svenska 
samhället

Vad innebär begrepp som 
jämlikhet, demokrati, rät-
tighet och frihet? Ja, det är 
några av de frågor som dis-
kuteras på kursen Svenska 
för asylsökande på Sensus i 
Göteborg.

KURSLEDAREN Kent R Andersson arbe-
tar i vanliga fall som kommunikations- 
och retorikkonsult med uppdrag för 
företag och organisationer. ”Eftersom 
jag inte är språklärare i grunden har 
jag behövt hitta ett sätt att undervisa i 
svenska utifrån ett område som jag be-
härskar. Jag har tagit min utgångspunkt 
i något jag vanligtvis arbetar med, näm-
ligen inkluderande kommunikation”, 
berättar Kent.

Kent har många utbildningsupp-
drag för medarbetare inom sjukvården. 
”Vanligtvis arbetar jag med personer 
som tillhör maktstrukturen men nu har 
jag behövt vända på begreppen för att 
möta personer som istället står utanför 
samhället på många vis.”

För att hitta samtalsämnen till lektio-
nerna frågade han deltagarna på Sensus 
om det mest konstiga kulturkrockar de 
stött på i Sverige. Det gav upphov till 
mängder av intressanta diskussions-
ämnen. Efter att ha avhandlat de mer 
självklara kulturskillnaderna så som 
högtider, klädsel och annat mer ytligt 
hamnade diskussionerna ganska snart 
på ett djupare plan. Vad innebär be-
grepp som jämlikhet, demokrati, rättig-
het och frihet? Kan kärlek och frihet ex-
istera utan varandra? Vad är respekt? Är 
alla människor lika mycket värda? 

MÅNGA AV DELTAGARNA har delat med 
sig av sina personliga berättelser. En 
kvinna i gruppen berättade att hon fak-
tiskt upplevde sig som mer fri i det land 
hon hade flytt från än vad hon nu gör på 

flyktingförläggningen i Sverige. ”I mitt 
tidigare hemland behövde jag inte bära 
slöja, men på flyktingförläggningen i 
Sverige finns det mer konservativa vär-
deringar och det har gjort att min man 
bett mig att börja bära huvudduk”, be-
rättade hon för gruppen. 

En annan kvinna berättade om hur 
glad hennes dotter blev när hon fick 
en pin med ett blommotiv av en ”snäll 
tant”. På förskolan förklarade pedago-
gerna för mamman att blomman var 
Sverigedemokraternas märke. Mam-
man berättade också att hon blev för-
vånad när hon läste på om Sverigede-
mokraternas politik eftersom hon först 
trodde att hon skulle gilla dem. ”Både 
Sverige och demokrati är ord som jag 
gillar, så därför tänkte jag att Sverigede-
mokraterna måste vara bra”, berättar 
Kent att kvinnan sa. Men dottern fick 
en pin med en neutral blomma istället.

När jag träffar Kent för denna inter-
vju har han just avslutat dagens lektion. 
En av deltagarna visar sina anteckning-
ar från lektionen där han har 30 nya 
ord. Där står allt från kortare ord som 
religion, kultur och domstol till dagens 
längsta ord – könsöverskridande iden-
titet.

”Här pratar vi om allt och att lära sig 
svenska genom att exempelvis disku-
tera skillnaden mellan jämlikhet och 
jämställdhet ger en djupare dimension 
till inlärningen. Deltagarna lär sig inte 
bara ett nytt språk utan får även nycklar 
till att förstå hur det svenska samhället 
fungerar”, avslutar Kent.

TEXT & BILD: Fredrik Lundblad, Sensus

jade studera i juli förra året och nu är 
hon godkänd för gymnasiet.

”Elisabet är en jättestark kvinna och 
hon har inspirerat mig. Som nyanländ 
behöver vi någon  som Elisabet som 
kan hjälpa oss till rätta i samhället med 
svenska ögon.”

Elisabet har ett råd till alla pensio-
nerar i Sverige, och det är att våga stäl-
la upp. ”Jag tycker inte att de ska vara 
rädda för det, om de orkar och har lust. 
Det är väldigt roligt med de här kon-
takterna man får och känna att man 
gör något.”

TEXT & BILD: Noor Bolad,  

noor.bolad@sverigesradio.se

SPENSHULTS ASYLBOENDE är Hallands 

största. Här bor drygt 500 asylsö-

kande. Lokalen bemannas veckans alla 

dagar av olika föreningar och studie-

förbund. Svenska kyrkan och Sensus 

ansvarar för ett språkcafé och några 

grupper med matlagning och bakning. 
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SENSUS OCH FACKFÖRBUNDEN

EN AV DELTAGARNA var Martin Håland 
från Vårdförbundet. ”Nyvald styrelse, 
första träffen och trevande steg inför 
kommande fyraårsperiod. Hur ska det 
bli? Hur ska vi fungera och hur ska vi 
samarbeta?”, tänkte Martin. Huvudet 
var fullt med frågor inför utbildnings-
dagen. Då kom Anna T Olofsson, dra-
mapedagog från Sensus in i rummet 
och Martin minns sin första reaktion. 
”Hjälp, teater”, berättar han. ”Men inte 
då. Anna fick mig att känna mig trygg 
och helt plötsligt hade jag varit med om 
både dramaövningar och ritat porträtt 
av mina styrelsekompisar.” 

”Det blev en spännande eftermid-
dag där vi med hjälp av kreativa meto-

Kreativ styrelseutveckling 
med drama på schemat

der och övningar lyfte upp farhågor och 
förväntningar inför arbetet tillsammans 
och inventerade gruppens kompeten-
ser”, berättar Anna.

Det andra passet handlade om vad 
som kännetecknar en grupp som ar-
betar bra tillsammans, får saker gjorda 
och har roligt ihop. På ett lekfullt och 
prestigelöst sätt närmade sig deltagar-
na varandra och tillsammans skapades 
ett gott gruppklimat att bygga vidare på.

”Tiden med Anna gick snabbt och 
styrelsen fick en bra start på att bli ett 
VI”, avslutar Martin.

TEXT: Katarina Wallgren, Sensus

BILD: Anna T Olofsson

dividuella behov för att nå organisatio-
nens mål”, berättar föreläsaren Jörgen 
Ålebring, som är verksamhetsutveck-
lare på Sensus med många utbildnings-
uppdrag inom ledar skaps området.

”Det är viktigt att kunna anpassa sitt 
ledarskap på ett sätt som utvecklar och 
stärker individer och med det få organi-
sationen att växa”, förklarar Jörgen vi-
dare. 

Under föreläsningen gick Jörgen ige-
nom grunderna i ett coachande förhåll-
ningssätt där deltagarna fick konkreta 
exempel och tips som de kunde ta med 
direkt in i sin vardag som chefer och le-
dare. 

Under hösten genomfördes föreläs-
ningarna i Skövde, Uddevalla, Göteborg 
och Varberg.

TEXT & BILD: Katarina Wallgren, Sensus

Under året påbörjade Sensus 
ett nytt samarbete med fack-
förbundet Vision som rik-
tade sig till medlemsgruppen 
chefer. 

”ATT KUNNA ERBJUDA kvalitativa ut-
bildningar och föreläsningar för chefs-
medlemmar är något som fackförbun-
det Vision ser som en viktig uppgift”, 
berättar Eva Idmark Andersson, per-
sonlig ombudsman för chefer på Vision. 
”Att bli en coachande ledare var det för-
sta temat i detta samarbete. Planen är 
att vi tillsammans tar fram fler ämnen 
och föreläsare som kan attrahera chefer 
inom Vision.”

”Att bli en coachande ledare handlar 
om hur du som ledare kan motivera och 
engagera dina medarbetare utifrån in-

Ett anpassat 
ledarskap får 
organisationer 
att växa

Under hösten genomförde Sensus en utbildning för Vårdför-
bundet Västra Götalands nya styrelse. Styrelsen skulle lära 
känna varandra utifrån olika kreativa moment. I det inledande 
passet fick deltagarna skapa tillsammans och därefter gemen-
samt reflektera för att stärka relationerna i styrelsen. 

🎤
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SENSUS OCH FACKFÖRBUNDEN

Sensus ställde sig helhjärtat 
bakom TCO Göteborgs upprop 
till sina medlemmar att ta del i 
de lagliga och öppna aktiviteter 
som genomfördes i protest mot 
nazismen den 30 september.

ANLEDNINGEN  TILL TCOs uppmaning var 
att  Nordiska motståndsrörelsen (NMR) 
hade beviljats tillstånd att demonstrera i 
Göteborg i samband med Bokmässan på 
Svenska Mässan och att de redan dagarna 
innan hade marscherat på gatorna i Göte-
borg utan tillstånd.

”Det handlar om grundläggande fack-

liga värden”, säger Branka Djukanovic 
Svensson, ordförande TCO Göteborg som 
organiserar ungefär 60 000 medlemmar i 
Göteborg inom fackförbundet ST, Lärar-
förbundet, Polisförbundet, Unionen, Vi-
sion och Vårdförbundet. ”Vi måste mar-
kera och visa vår avsky mot den här typen 
av antidemokratiska och våldsbejakande 
rörelser.” 

”Rättighetsfrågor är viktiga för oss och 
vi stödjer självklart TCO Göteborg i denna 
kampanj”, säger Kay Rönn, regionchef på 
studieförbundet Sensus i västra Sverige. 

Sensus i västra Sverige utsågs 2015 till 
Sveriges HBTQ-vänligaste arbetsplats av 
fackförbundet Unionen. Sensus är huvud-
man för Fonden för mänskliga rättigheter 
och driver antidiskrimineringsbyråer på 
tre orter i Sverige. ”För oss som folkbildare 
är det självklart att värna demokratin och 
motverka våldsbejakande extremism”, av-
slutar Kay. 

NEJ till nazismen den 30 september 
och alla andra dagar!

TEXT: Fredrik Lundblad, Sensus

BILD: Macarena Robles

NEJ till nazismen

”NEJ till 
nazismen den 
30 september 
och alla andra 
dagar!

Branka  
Djukanovic 

Svensson

🎤
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Med stor framgång drev 
Varbergs församling Var-
dagssvenska med ungefär 70 
deltagare under året. 

FLER OCH FLER av de asylsökande i 
gruppen började få uppehållstillstånd 
och utvecklades snabbt i det svenska 
språket. Några av ledarna var pen-
sionerade SFI-lärare och idén föddes 

att fortsätta verksamheten som SFI-
undervisning. Kontakt togs med Hel-
sjöns folkhögskola som redan bedrev 
SFI-undervisning i Bergsjön. De första 
eleverna började i september och två 
lärare anställdes, Margareta Ivarsson 
och Lena Brander. Intresset att hjälpa 
till i undervisningen har varit stort och 
25 volontärer ställde upp som resurser 
i gruppen, med ansvar för olika dagar. 
Verksamheten pågår tre dagar i veckan. 

Omsorg om medmänniskan, 
ett ansvar och uppdrag

Parallellt med SFI studerar en mindre 
grupp asylsökande Vardagssvenska. Re-
sponsen från arbetsförmedlingen och 
andra aktörer i kommunen har enbart 
varit positiv.

På Varbergs församlings hemsida kan 
man läsa om arbetet med asylsökande 
och flyktingar. ”Omsorg om medmän-
niskan är Svenska kyrkans ansvar och 
uppdrag. Svenska kyrkan möter männ-
iskor på flykt längs hela flyktvägen. Vi 
ger akut stöd och arbetar långsiktigt för 
en värld i fred och rättvisa. Därför ar-
betar församlingen med att främja upp-
levelsen av trygghet, samhörighet, hopp 
samt tillit till sig själv och samhället.”

Svenska kyrkan i Varbergs kommun 
arbetar aktivt med integration och stöd 
åt de flyktingar och asylsökande som 
finns i kommunen. Frågor de ställt sig 
är bland annat, vad kan vi som kyrka 
göra tillsammans med andra organisa-
tioner för att asylsökande ska känna sig 
välkomna i ett nytt land? Och vad kan 
vi göra för att tiden i väntan på ett be-
sked om de får stanna eller inte blir så 
bra som möjligt?

TEXT & BILD: Lena Sjöberg, Sensus

Med Luther 
på puben
UNDER ÅRET FIRADES det på 
många sätt att det var 500 år 
sedan Martin Luther spikade 
upp sina 95 teser på kyrkpor-
ten i Wittenberg. Martin Luther sam-
talade gärna kring bordet, så kallade 
bordssamtal, och den 28 februari fanns 
möjligheten att göra det på Pumphu-
set, i Borås. Medverkande gjorde Åke 
Bonnier, biskop Skara stift och samta-
let handlade om tro i dag och leddes av 
Sarit Monastyrski. Arrangerade gjorde 
Svenska kyrkan Borås och Sensus.

TEXT: Lars-Ingvar Klasén, Sensus

KYRKA OCH FOLKBILDNING

EFS
En självständig organisation inom 

Svenska kyrkan, med betoning 

på mission, lekmannaengage-

mang och vardagskristendom.

Med EFS på årskonferens
För Sensus västra Sverige blev 
EFS årskonferens i Alingsås i 
juni en riktigt stor mötesplats.
 Under parollen ”Korset – 
vårt enda hopp” samlades 
närmare 700 EFS-ombud till 
sin årliga konferens med års-
möte och undervisning. 

UNDER NÄRMARE en vecka blev idrotts-
hallen Estrad samlingsplatsen. Sensus 
fick en central plats i foajén till anlägg-
ningen. 

Här blev det oerhört många kontak-
ter knutna med stora delar av vårt av-
långa land. Det blev samtal om studie-
cirklar och kulturprogram men också 
om litteratur för olika verksamheter. 
Sensus var även medarrangör vid ett 
trettiotal kulturprogram, föreläsningar 
och musikkonserter.

TEXT: Lars-Ingvar Klasén, Sensus

BILD: Jonatan Knutes, EFS

BILD: PRIVAT

Åke 
Bonnier Sarit 

Monastyrski
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DIPLOMUTBILDNINGAR

EFTER 20 ÅR som konsulent på Skolkyr-
kan har Anders sadlat om till informa-
tör. ”Behovet av informatörer ökar hela 
tiden”, berättar han. ”För 10 år sedan 
var det osannolikt att en församling 
skulle ha en utbildad informatör. Idag 
har majoriteten av församlingarna i Gö-
teborg någon person som innehar den 
rollen.”

Vägen till informatörsyrket har inte 
varit helt självklar. Anders tog en mu-
siklärarexamen för snart 30 år sedan 
och startade sin yrkesbana som musik-
lärare på Öckerö. Efter ett halvår i lärar-
yrket satsade Anders på en egen musik-
karriär och försörjde sig under sju år 
som frilansande musiker och trubadur. 
De senaste 20 åren har han arbetat som 
konsulent inom Skolkyrkan med kurs- 
och projektverksamhet.

Förra året beslutades det att Skol-
kyrkans verksamhet skulle avvecklas 
och i samband med det erbjöds Anders 
möjligheten att gå Sensus informatörs-
utbildning. ”Du har ju arbetet mycket 
med information i din konsulenttjänst, 
så det kan vara bra för din framtid”, 
tyckte hans chef. Anders kunde inte an-
nat än instämma och tackade ja till det 
generösa erbjudandet.

Utbildningen har betytt flera saker 
för Anders. ”Jag arbetade med kommu-
nikation tidigare, men utbildningen har 

gjort att jag nu vet var jag står rent kun-
skapsmässigt. Den har både gett en be-
kräftelse på befintlig kunskap men även 
visat vad jag behöver fylla på med.”

Även om han tycker att alla delar i ut-
bildningen har varit intressanta och an-
vändbara, så är det särskilt två avsnitt 
som har varit extra betydelsefulla – att 
arbeta med de grafiska programvarorna 
och det skrivna ordet. ”När vi arbetade 
med InDesign var det ingen av delta-
garna som ville gå på lunch. Till slut 
fick kursledaren dra oss ut ur lokalen”, 
berättar Anders. 

”Och något som jag verkligen går 
igång på, det är att skapa text. Som in-
formatör får man i vanliga fall bearbeta 
en befintlig text, men här fick vi ägna en 
hel dag åt att skapa egna texter och det 
är mycket roligare.”

”Förutom att jag tar med mig massor 
av nya kunskaper från utbildningen så 
har jag nu tillgång till ett nätverk med 
andra informatörer” förklarar Anders. 
Efter utbildningen får deltagarna till-
gång till en Facebookgrupp där kursle-
darna och alla tidigare Diplomerad In-
formatörer är med. ”Här kan man ställa 
frågor eller bidra med sina egna erfa-
renheter”, berättar Anders.

Under utbildningens gång har An-
ders erbjudits en projekttjänst inom 
Svenska kyrkan. ”Jag har ett uppdrag att 

se över hur det nya domkyrkopastoratet 
i Göteborg ska arbeta med kommunika-
tion i framtiden samtidigt som jag slut-
för en konfirmandkampanj åt Svenska 
kyrkan i Göteborg. När dessa uppdrag 
är avklarade finns det en möjlighet att 
jag får fortsätta som informatör i pasto-
ratet.” Mer än deltid vill han inte arbeta 
som informatör eftersom han även dri-
ver en firma där han arbetar som ljud-
tekniker och frilansmusiker. ”Musiken 
har alltid haft en central roll i mitt liv”, 
betonar Anders.

Musikläraren 
som blev 
informatör

”Vikten av att få ut sitt budskap har ökat och det är ju helt me-
ningslöst att ha en verksamhet om ingen vet om att den finns”, 
säger Anders Sjöling som nyligen gått utbildningen Diplome-
rad Informatör på Sensus. Idag arbetar han som informatör i 
Svenska kyrkan.

Vi måste alla 
aktivt ta tillvara 

på möjligheten att kommu
nicera och se kommunika
tionen som en del av vars 
och ens uppgift.”

Arbetet med det nya pastoratets kom-
munikationsbehov har gett många vik-
tiga insikter. ”I framtiden kommer det 
att vara fler medarbetare som är delak-
tiga i kommunikationsarbetet. Vi måste 
alla aktivt ta tillvara på möjligheten att 
kommunicera och se kommunikatio-
nen som en del av vars och ens uppgift.”

Hur når man då dit? ”Framförallt 
måste vi ta tillvara på varandras erfa-
renheter och våga släppa på prestigen”, 
avslutar Anders.

Läs mer om utbildningen på: 
sensus.se/dipom

TEXT & BILD: Fredrik Lundblad, Sensus
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Annelie Johansson är frilansande 
artist, producent och musiker. 
Sedan något år är hon också pro-
jektledare för Nätverket 50/50. 
Innan dess har Annelie jobbat 
inom folkbildningen med musik.

MUSIK

musiken har en viktig roll i studieför-
bundens identiteter och uppdrag då ett 
av folkbildningens bärande syften är att 
främja kulturlivet. Därför är det viktigt 
att frågan bärs av några av de största ak-
törerna inom svenskt musikliv, tillsam-
mans med de övriga musikrelaterade 
intresseorganisationer och stiftelser 
som utgör Nätverket 50/50.

Under året hann Nätverket 50/50 
med många olika aktiviteter och pro-
jekt. Kan du nämna några exempel?

Oj, det har hänt mycket. Vi har deltagit 
i musikkonferenser, showcasefestivaler, 
skrivit debattartiklar och framförallt 
hållit oss framme i alla möjliga forum 
och paneldebatter där våra frågor lyfts. 
Men vi ska inte heller glömma värdet 
av att vi håller frågan levande genom 
att ses i nätverket. Alltså att först och 
främst själva bli bra på att jobba med 
genusbalansen inom våra organisatio-
ner för att i nästa led bli bra på att driva 
opinion utåt för att kunna bidra till en 
långsiktig förändring i samhället.

En av ledstjärnorna inom Nätverket 
50/50 är ju att funktionen inte ska 

JAG FÅR TAG PÅ Annelie Johansson på 
ett hotell i Leipzig mitt under en av 
vårens tre turnéer med soloprojektet 
Annelie. Det är en hektisk period efter-
som hon samtidigt även arbetar med sin 
nästa EP som kommer att släppas under 
våren 2018. Annelie är projektledare för 
Nätverket 50/50, ett nationellt nät av 
organisationer som verkar för balans 
och jämställdhet på och runt musiksce-
nen i Sverige.

Hur hinner du med allt detta?

I första hand är jag musiker. Mitt hjärta 
bankar för att fler människor, som inte 
bara definierar sig som män, ska kunna 
vistas och verka i alla möjliga typer av 
musikmiljöer. I studio, bakom trum-
morna, vid mixerbordet live eller var de 
än vill, utan att det ska vara något kon-
stigt med det. Just nu verkar det inte 
helt självklart av någon outgrundlig 
anledning och det vill jag vara med och 
ändra på. Så då tar jag mig tid.

Sensus är sedan 10 år tillbaka en 
av många medlemmar i Nätverket 
50/50. Vad tror du att nätverket be-
tyder för medlemmarna? 

Då flertalet av medlemsorganisatio-
nerna utgörs av studieförbund, så utgör 
det en naturlig och viktig del av folk-
bildningen. Folkbildningen är i sin tur 
med och arbetar aktivt för att få ett mer 
jämställt musikklimat, genom det del-
tagande och de progressiva idéer som 
förvaltas och bärs upp av nätverket. 
Sveriges musikliv har till stor del sin 
grund i studieförbundens existens och 

Musiker på lika villkor
50/50 för ett mer jämställt musikliv i Sverige

Därför är det 
viktigt att vi 

förvaltar våra röster 
väl och att vi låter dem 
leda till förändring.”

behövas i framtiden. Tror du att ni 
kommer att finnas om exempelvis 
två år?

Vi vill tro att det inom snar framtid 
finns en självklarhet i att alla att männ-
iskor får spela musik på lika villkor. Vårt 
syfte är att bidra till förändring. Hade vi 
inte vågat tro på det så skulle vi inte ha 
något syfte alls. Förhoppningsvis finns 
inte detta nätverk kvar så länge till, i 
alla fall inte i samma form som det gör 
nu. Nätverket skulle kanske ändå finnas 
kvar och frodas i all sin prakt - men då 
istället utifrån aspekterna gemenskap, 
sammanhållning, erfarenhets- och kun-
skapsutbyten.

Vad tror du att #metoo kan ha 
för inverkan på nätverkets arbete 
framöver?

Vi kommer nog att få mindre motstånd 
mot vår fråga ute i samhället. Det finns 
nu ett samhälle som är indelat i ett före 
och ett efter #metoo. Tack vare allt 
detta hårda arbete och gemensamma 
ansträngningen – det vill säga den sam-
manhållning, backning och det mod 
som utgör hela rörelsen #metoo – är 

”Vi är så många som deltagit 
i uppropen som är sprungna 
ur #metoo, och det är näst-
intill omöjligt att hitta nå-
gon oberörd av denna sam-
hällsrörelse. Därför är det 
viktigt att vi förvaltar våra 
röster väl och att vi låter 
dem leda till förändring.” 



Verksamhetsberättelse 2017 13

FEM BAND MED STUDIECIRKEL hos Sen-
sus fick möjlighet att utöka sin bransch-
kunskap när Manifest on Tour besökte 
Nolltrefem, ett kulturhus för unga i 
Halmstad.

Manifest on Tour är en turnerande 
musikbranschworkshop där lokala band 
och artister runt om i landet får tillfälle 
att möta en expertpanel från musikbran-
schen för att få konkreta råd om hur de 
kan göra för att ta sin musik vidare. 

Varje grupp fick en egen frågestund 
med panelen och frågorna handlade 
bland annat om hur avtal bäst bör ut-

formas, hur man planerar sin första 
utlandsturné eller hur man presente-
rar sig i sociala medier. Trots att vissa 
av banden precis startat och andra va-
rit verksamma i många år upplevdes de 
blandade samtalsämnena som intres-
santa för alla grupper.

De band som deltog var Mother Gaia, 
Konflikten, Berget och Yesika från Gö-
teborg samt Fågelvägen, ursprungligen 
från Unnaryd.

TEXT: Olle Kilström, Sensus

BILD: Anna Lindholm

MUSIK

Hur planerar man sin 
första utlandsturné? 
Manifest on Tour i Halmstad

Konflikten från Göteborg 
spelar trestämmig vispop.

En inblick i den tyska 
musik branschen
DIE NEUEN SCHWEDEN, är ett samarbe-
te mellan Sensus och den internationel-
la musikagenturen Nordic By Nature. I 
tre år har band från Sensus musikverk-
samhet fått chansen att åka till Berlin 
och träffa radiofolk, bokningsbolag och 
andra internationella aktörer inom mu-
sikbranschen.

Göteborgsbandet Baula, som består 
av Karolina Thunberg och Ísak Ás-
geirsson, var tillsammans med två an-
dra sensusband uttagna att medverka 
under en vecka 2017. 

”Det var en ren slump att 
vi anmälde oss till DNS” 
säger Isak. ”Vi såg en 
notis om det på Face-
book och tyckte det var 
värt att pröva lyck-
an.” Baula spelar 

en slags alternativ pop. ”Vi har fått höra 
att vi spelar sad core, alltså musik som 
är väldigt vemodig”, berättar Ísak.

Den avslutande kvällen spelade de 
live på den legendariska scenen Urban 
Spree och kontakterna de fick under 
veckan var rena guldgruvan. ”Vi lärde 
oss en hel del om musikbranschen och 
jobbar just nu med vår debut-EP som 
vi ska släppa nästa år” avslutar han.

TEXT: SaraBeata Hagström, Sensus

BILD: Torsten Sundberg, Sensus

vi ett steg närmare att få vila på en 
grundstomme som är fri från till ex-
empel  mobbing, sexism, sextrakasse-
rier, exkludering och särbehandling på 
grund av ens könsidentitet. 

Vi är närmare till att bygga upp ett 
jämställt klimat utifrån en grund som 
är fri från maktrelationer, våld, över-
grepp och drar fördelar av någon an-
nan eller på ett sätt som kränker eller 
förminskar en annan person. För att 
få en sådan värld krävs att vi stöttar 
och bär upp den här kampen som nu 
lyser tydligare och starkare med sin 
närvaro än någonsin tidigare. Vi är så 
många som deltagit i uppropen som är 
sprungna ur #metoo och det är nästin-
till omöjligt att hitta någon oberörd av 
denna samhällsrörelse. Därför är det 
viktigt att vi förvaltar våra röster väl 
och att vi låter dem leda till förändring. 

TEXT: Ammi Johansson, Sensus

BILD: Fredrik Lundblad, Sensus

Fyra tips  
på vägen mot  
en jämställd  
musikscen
(av Sarabeata Hagström)

1. En musiker är en musiker!

Undvik att köna personer i onödan. 

Oftast är det onödigt att skriva eller 

säga till exempel ”kvinnlig musiker”. 

Och hur är en sådan egentligen?

2. Ett band är ett band!

Undvik att köna band i onödan. 

Undvik därför ordet ”tjejband” om 

inte bandet ifråga själva vill ha det 

epitetet!

3. Hur jämställt lyssnar du?

Vems musik och vems historier lyss-

nar du på? Hur ser musikhistorien 

ut? Vilka finns inte med där och var-

för? Följ våra Spotifylistor och få tips 

på massa grym musik!

4. Vad frågar du?

För vissa musiker är det väldigt van-

ligt att få frågor om saker som inte 

direkt har med deras musik att göra. 

Till exempel om vad dom har på sig 

för kläder eller hur det går att kom-

binera turnén med att vara förälder. 

Vem får vilka frågor och varför, tror 

du?
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SCENKONST OCH KULTUR

Tre roliga, intensiva 
och intressanta år 
med Dramakällan
ARVSFONDSPROJEKTET Dramakällan 
avslutades i år. Det har varit tre roliga, 
intensiva och intressanta år för projekt-
medarbetarna Maja Uddenberg, Anna 
Olofsson och Malin Martinsson. Ole 
Knudsen, som har varit Sensus ansvarig 
för projektet i tre år, säger att för honom 
och Sensus Göteborg har projektet varit 
en ögonöppnare vad gäller tillgänglig-
het och delaktighet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, och 
väldigt roligt att följa. 

äggen  
är slut 
Ungefär 600 000 kvinnor i 
Sverige är i klimakteriet, ändå 
är det tyst om hur en mår och 
har det i den här omvälvande 
perioden i livet. Nu finns det 
mycket uppmärksammade 
körverket äggen är slut.

DET MYCKET uppmärksammade och 
spännande körprojektet om klimakte-
riet – äggen är slut, hade premiär i janu-
ari. Kören Ymna framförde då äggen är 
slut, i sin sceniska föreställning på Röda 
stens konsthall i Göteborg.

Under mars och april tog Körcen-
trum Väst, en del av Kultur i Väst, pro-

jektet vidare. Då kunde resultatet av 
projektets andra del upplevas. ”Vanliga” 
kvinnor från Västsverige tog ton och 
sjöng ut om klimakteriet och om att 
vara mitt i livet. Kvinnor som inte ville 
vara tysta längre.

”Det är så roligt att dessa kvinnor 
valde att engagera sig i vårt körprojekt. 
Sjuttio kvinnor som inte känner varan-
dra nappade på kören om klimakteriet, 
repade hemma och åkte till gemensam-
ma repetitioner. Det är stort. Att välja 
att sjunga ut om klimakteriet, det är 
gemenskap, humor och aktivism i ett”, 
säger Marit Zetterström, konsulent och 
projektledare på Körcentrum Väst.

Rekryteringen av kvinnor som ville 
vara med i kören och sjunga om kli-
makteriet påbörjades hösten 2016. Kör-
centrum Väst och Sensus gick ut via 
sociala medier, via Västra Göta-
landsregionens hemsida, via 
nyhetsbrev och mun till 
mun-metoden. Det stora 
gensvaret överraskade, 
men samtidigt inte.

”Vi har insett att det 
finns ett stort behov av 
att få komma tillsammans 
med andra kvinnor och få be-
lysa de här frågorna, som ingen pratar 
om. En av våra deltagare sa: Om vi inte 
kan prata om klimakteriet, får vi väl 
sjunga om det”, det säger en del.

TEXT: Kultur i Väst

BILD: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Körcentrum Väst
Körcentrum Väst är en del av Kultur i 

Väst. Kultur i Väst vill stärka konsten och 

kulturen, samt att öka kunskapen om de 

positiva effekter kulturen har i samhället. 

Kultur i Väst samarbetar med andra ak-

törer, regionalt, nationellt och internatio-

nellt. Läs mer på www.kulturivast.se

Äggen är slut
Äggen är slut är ett körverk av och med 

kvinnor mitt i livet. Innehållet bygger på 

intervjuer med kvinnor mellan 48 och 

73 år. Sångtexterna är skrivna av Lina 

Ekdahl, musiken komponerad av Paula 

af Malmborg Ward. Till projektet hör 

även ett bildspel med foton av Elisabeth 

Ohlson Wallin. Äggen är slut består av 

tre fristående delar – en scenisk före-

ställning med kören Ymna, ett större 

körprojekt öppet för alla kvinnor och 

tredje delen som kommer 2018 är en 

vandringsutställning med tillhörande 

programverksamhet. Sensus har funnits 

med i alla tre projektdelarna; den sce-

niska föreställningen med Ymna, det 

större körprojektet med avslutande 

konserter som även inkluderade ett 

öppet samtal med upphovsperso-

nerna samt vandringsutställningen.

Konserter under året: Röda Sten i Gö-

teborg med kören Ymna, 20–21 januari 

• Partille Kulturum, 12 mars • Nordiska 

akvarellmuseet i Skärhamn, 9 april

Samarbetsparter: Västra götalandsre-

gionen • Rot produktion • Musikverket • 

Kulturrådet • Sensus • Körcentrum Väst 

• Kultur i Väst

”Men egentligen är det inte slut”, sä-
ger Malin. ”Nu lever projektet vidare 
på hemsidan. Där kan de som jobbar 
med personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning hitta en lättläst e-bok 
som heter Bergakungarna, en under-
hållande utbildningsfilm, Janinas Stu-
dio, och en så att säga svårläst handled-
ningsbok”, fortsätter hon. ”Helt enkelt 
ett riktigt bra metodmaterial för folk 
både med och utan funktionsnedsätt-
ning.”

Metodmaterialet är fokuserat på dra-
ma och teater men används redan inom 
andra områden med syften såsom le-
darskapsträning och teambuliding. 

”Jag tror att vem som helst inom Sen-

sus som möter målgruppen kan ha nyt-
ta av hela eller delar av materialet. Det 
finns avsnitt i handledningsboken som 
berör grupprocesser och konflikthante-
ring och det kan en nog säkert ha nytta 
av även om en är ledare för exempelvis 
en matlagningscirkel”, säger Malin ef-
tertänksamt.

Vill du köpa handledningsboken 
”Dramakällan Handledning” går den att 
beställa via Bokus eller från Dramakäl-
lans hemsida. Om du har vägarna förbi 
Sensus kontor i Göteborg kan du köpa 
den till reducerat pris.

TEXT: Malin Martinsson

BILD: Dramakällan

Lina Ekdahl, från 
föreställningen 

Äggen är slut på 
Partille Kulturhus.
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lanrummen. De kreativa processerna är 
fantastiskt roliga och intensiva. Att då 
veta att det finns några som tror på en 
och ser till så att det finns möjlighet att 
få hjälp med lokal, scenografi, kostym 
och annat är en oerhörd hjälp.

Saga, och hela Bataljonen, har under 
2018 års första månader redan hunnit 
spela ”Fantamän på operan – en opera 
om brudar only!!!” Och om någon vecka 
går Kvalet – a little party never killed 
nobody av stapeln. Bataljonen är verk-
ligen en produktiv grupp. En grupp 
som vi på Sensus är mycket glada för att 
kunna stötta. The episka Bataljonen!

TEXT: David Oest, Sensus

SCENKONST OCH KULTUR

och Stadsmissionen. Båda hade träffats 
på Wendelsberg och förstod att de såg 
på teatern på liknande sätt. Det var nå-
got med det gränsöverskridande arbetet 
som gjorde att de ville att fler männis-
kors röster skulle lyssnas på. Med Röst 
har Saga och Amanda skapat en rörelse 
där precis vem som helst får komma till 
tals och det är nog det som har gjort att 
det blivit en succé. Men givetvis är det 
en utmaning när det kommer till att visa 
upp något för en publik. Hur repeterar 
man när man inte vet om det kommer 
10 eller 50 personer som ska stå på sce-
nen?

Men utmaningar är inget som hin-
drat Saga det minsta. I december re-
gisserade hon tillsammans med Hanna 
Morau Jurassic Park som sattes upp på 
Stora Teatern i Göteborg. 600 biljetter 
lyckades de sälja vilket var utsålt givet-
vis och på scenen var det över 60 perso-
ner, nästan alla med dinosauriehuvud. 
Föreställningen mottogs med fantastis-
ka recensioner och som grädde på mo-
set blev de nominerade till Scenkonst-
galans pris Årets brott. 

Vad är det då som får Saga, och de 
övriga i Bataljonen, att samarbeta med 
Sensus, ett studieförbund som de i an-
nonser kallar ”The episka studieför-
bundet”? Saga svarar direkt med att det 
är möjligheten till att få vara även i mel-

I december satte Bataljonen 
upp Jurassic Park på Stora 
teatern. Det var 60 personer 
med på scenen och 600 i pu-
bliken. En av initiativtagarna 
var bataljonmedlemmen Saga 
Björklund Jönsson.

SAGA VÄXTE UPP i en teaterintresserad 
familj på Österlen. Hon spelade i flera 
musikaler på somrarna och efter ett tag 
regisserade hon också. Redan i sjunde 
klass visste Saga att det var musikal hon 
ville syssla med. För att förverkliga den-
na dröm var hon tvungen att leta efter 
skolor utanför Österlen och då föll valet 
på Göteborg. Efter att ha gått på Wen-
delsbergs folkhögskola och Performing 
Arts School så kom hon med i Bataljo-
nen, ett scenkonstkollektiv som i flera 
år haft ett nära samarbete med Sensus. 

Saga hade sedan tidigare slagit sig 
ihop med Amanda Andreas som visade 
sig ha en likasinnad känsla för kultur 
och att inte behöva hålla sig till förut-
bestämda ramar. De båda startade ”Röst 
– vad skulle du säga om alla lyssnade?”, 
ett samarbete mellan Unga Folkteatern 

Vi fyller Stora teatern 
med dinosaurier!

Scenkonstgalans pris
Scenkonstguiden jobbar för att lyfta scenkonsten och synliggöra konstens 

styrka. Detta genom att skapa scenkonsthändelser och mötesplatser, pro-

ducera redaktionellt material och skapa digitala hjälpmedel som gör scen-

konsten mer lättillgänglig. Scenkonstguidens hjärta bultar särskilt för den 

fria scenkonsten och de fria utövarna. Deras insatser är essentiella för ett 

 växande kulturliv och behöver därför synliggöras.

“För vem?” och “Vem får?” är frågor som ständigt diskuteras i Scenkonst-

guidens arbetsprocess. I detta ingår att vara medveten om och synliggöra 

på maktstrukturer. Sätta konsten i fokus och inte bakgrund. Visa på mång-

fald och ha ett intersektionellt perspektiv.
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Dramakällans  
projektmedarbetare  
Anna Olofsson,  
Maja  Udden berg och 
Malin Martinsson.
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Björklund 
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Läs mer på www.
dramakällan.se
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För detaljerad redovisning hänvisas till:

sensus.se/Om-Sensus/Var-organisation/Vastra-Sverige/

• 62% kvinnor • 38% män

Sensus verksamhet i siffror

STATISTIK OCH SIFFROR

Antal arrangemang 2017

Studie-
cirklar

Annan 
folkbildnings-
verksamhet

Kultur-
program

4 325

1 566

5 560

Antal deltagare 2016

Studie-
cirklar

Annan 
folkbildnings-
verksamhet

Kultur-
program

387 684

Antal studietimmar 2016

Studie-
cirklar

Annan 
folkbildnings-
verksamhet

259 302

59 534

29 080 24 669

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Verksamhetsform Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

 2016 2017 2016 Varav 2017 Varav 2016 2017
    kvinnor  kvinnor

Studiecirklar 4 167 4 325 27 440 15 962 29 080 17 121 247 335 259 302

Annan folkbildningsverksamhet 1 795 1 566 27 221 18 988 24 669 17 064 63 304 59 534

Kulturprogram 6 209 5 560 410 028 250 399 387 684 239 487 55 872 50 040

SUMMA 12 171 11 451 464 689 285 349 441 433 273 672 366 511 368 876

Kultur-
program

50 040

Resultaträkning
Föreningens intäkter 2017 2016

Deltagar- och försäljningsintäkter 29 037 27 328

Bidrag 60 613 60 757

Övriga intäkter 876 3 628

Medlemsavgifter 7 -

Summa föreningens intäkter 90 533 91 713

Föreningens kostnader 

Material och externa verksamhetstjänster -19 755 -21 255

Övriga externa kostnader -25 956 -26 250

Personalkostnader -44 820 -45 701

Av- och nedskrivningar -59 -97

Summa föreningens kostnader -90 590 -93 303

Verksamhetsresultat -57 -1 590

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter - 2

Finansiella kostnader -82 -38

Summa resultat från finansiella investeringar -82 -36

Resultat efter finansiella poster -139 -1 626

Årets förlust -139 -1 626



Verksamhetsberättelse 2017 17

Sensus 
ekonomi  
i korthet
Sensus Västra Sverige omsatte 

under 2017 ca 91 miljoner. Verksam-

heten grundar sig i stor utsträckning 

på samhällets bidrag, från stat, kom-

muner och landsting.

Under 2017 fördelades intäkter 
procentuellt enligt följande:

Statsbidrag 39 %

Kommunbidrag 7 %

Landstingsbidrag 13 %

Övriga bidrag 8 %

Övriga intäkter 33 %

Kostnaderna fördelades 
procentuellt enligt följande:

Personal  50 %

Lokal  11 %

Material o köpta tjänster 22 %

Övriga kostnader 17 %

Styrelsen
Styrelsen bestod av ordförande 
samt tio ledamöter, varav fem 
kvinnor

Gunnel Johansson, ordförande

Jan Cedmark

Ann-Marie Ericson

Ann-Kristin Falkeby

Brith Holm

Jonas Johansson

Jan Kesker

Sven-Inge Kristensson

Curt Levin

Hasse Lindwert

Frida Telleborn (Unionen)

STATISTIK OCH SIFFROR

coins

Balansräkning
Tillgångar 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 358 109

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 40 40

Summa anläggningstillgångar 398 149

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 357 4 060

Övriga kortfristiga fordringar 15 042 15 944

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 678 2 895

20 077 22 899

Kassa och bank -2 940 19

Summa omsättningstillgångar 17 137 22 918

Summa tillgångar 17 535 23 067

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat kapital 3 694 5 320

Årets resultat -139 -1 626

3 555 3 694

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut - 5 757

Leverantörsskulder 5 236 4 429

Skatteskulder -119 53

Övriga kortfristiga skulder 895 2 274

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 968 6 860

13 980 19 373

Summa eget kapital och skulder 17 535 23 067

2017 års resultat- och balansräkning är ännu ej reviderad.

Bidragen består av: 2017 2016

Bidrag fördelar sig enligt följande:

Kommuner 6 203 5 867

Landsting 11 946 10 281

Staten 33 454 35 673

Statsbidrag, uppdrag asylverksamhet 1 170 4 046

Utjämningsbidrag - 339

Korrigerade statsbidrag - 342

Uppdrag vardagssvenska 605 1 095

Allmänna arvsfonden 1 666 1 914

Övriga 5 569 1 200

Summa 60 613 60 757

Antal anställda tjänstemän 2017 2016

Kvinnor 44 44

Män 24 26

Totalt 68 70

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett 
halvt prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9.
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Att lära tillsammans med 
andra är centralt i Sensus 
verksamhet. När människor 
träffas uppstår nya idéer och 
nya insikter. 

DEN SOM LEDER GRUPPEN blir mer av 
möjliggörare än lärare i denna process. 
För att detta ska bli verkligt behövs 
verktyg som skapar delaktighet. Meto-
der som möjliggör en atmosfär som sti-
mulerar till aktiv medverkan.

Sensus har samlat användbara me-
toder och övningar i Metodboken och 
skapat Metodbanken som ligger på 
Sensus hemsida. Där finns tips för att 
värma upp en grupp och skapa goda 
samtal. Metoderna bygger på folkbild-
ningens människo- och kunskapssyn 
samt pedagogik. De kan användas på 
kurser, föreläsningar, möten och andra 
tillfällen där människor träffas.

Alla som är ledare i Sensus, kursle-
dare och cirkelledare stöttas i uppgiften 
och erbjuds kostnadsfria kurser i ex-
empelvis olika människors sätt att lära, 
grupprocesser, att möta utmanande si-
tuationer som kan uppstå i en grupp 
och folkbildningens pedagogik, förhåll-
ningssätt och metoder. I kurserna om-
sätts ofta metoder från metodbanken. 

Prova gärna de fyra exemplen på  

nästa sida och upptäck mer på  

www.sensus.se/metodbank

Kurser för våra ledare i Västra Sverige

www.sensus.se/ledarevast

Metodbanken

www.sensus.se/metodbank

TEXT & BILD: Kristina Kroona, Sensus

ILLUSTRATIONER: Anna Eriksson/ 

Annanna

LEDARUTVECKLING

Metodbanken – samlade metoder 
och övningar för goda samtal

Så använder jag metodbanken…

”Det kan vara inför någon kurs som jag ska leda, men också 

inför ett möte eller en gemensam arbetsdag. Ibland behöver jag 

bara bli påmind om att det faktiskt finns olika sätt att starta och 

avsluta på till exempel. Det är lätt att oftast göra som en brukar, 

metodbanken kan hjälpa att inspirera och testa nytt. Också en bra hjälp om 

jag ska leda en övning som jag endast varit deltagare i tidigare.” 

Gudrun Norrfjärd, Sensus Göteborg.

”Metodban-

ken från 

Sensus är 

en kanonkälla för att 

arbeta med EKHOs 

frågor och rikta dom till 

olika målgrupper. Den 

blir gränssnittet mellan 

det vi vill förmedla och 

mottagaren.” 

Anna-Karin Caspersson, 

EKHO Göteborg.

”Jag använder Metodboken som in-

spiration när jag planerar mina kurser i 

Vardagssvenska för asylsökande. Det 

kan vara vid kursstart när deltagarna ska lära känna 

varandra eller det kan vara vid uppstart av en lek-

tion, där jag vill att alla ganska snabbt ska komma 

i gång med att prata svenska med varandra kring 

ett ämne. Ibland kan det vara för att öppna upp och 

göra lektionen lite roligare. Jag får ofta förenkla 

övningarna eftersom mina deltagare annars inte 

förstår instruktionerna, men Metodboken är en 

härlig inspirationskälla för mig.” 

Annelie Andréasson, arbetar som stress-coach och 

leder Vardagssvenska på Sensus i Göteborg. 
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Nyckelknippan
Presentation utifrån sin nyckelknippa. Lär känna varandra. 
Passar i grupper upp till 20 personer.

Syfte

Lära känna varandra

Genomförande

Gå laget runt och låt alla hålla upp sin nyckelknippa och utifrån 
den berätta om sig själva.

Till exempel

• Här är nyckeln till min lägenhet där jag bor
• Nyckel till min föreningslokal där jag är aktiv

Tidsåtgång

ca 20 min beroende på antal i gruppen.

Användningsområde

Passar i grupper upp till ca 20 personer.

En knapp till dig
Ge varandra positiv respons i gruppen. Metoden passar 
bäst i lite mindre grupper med 4-6 personer.

Syfte

Ge varandra positiv respons i gruppen.
Genomförande

För genomförandet behövs knappar i olika 
form, färg och storlek. Varje deltagare väljer 
ut en knapp till alla övriga deltagare i gruppen. 
Knapparna ska symbolisera något positivt hos mottagaren till 
exempel en egenskap eller något annat som man värdesätter.
 Övningen inleds med att någon i gruppen börjar med att ge 
bort en av sina knappar tillsammans med en förklaring om var-
för de valt ut just den knappen till just den personen. Till exem-
pel: ”Jag tycker den här knappen passar dig för att den är röd 
och färgstark och får mig att tänka på all vilja och engagemang 
jag tycker du har”.

Tidsåtgång

15–30 min beroende på antal deltagare.

Användningsområde

Metoden passar bäst i lite mindre grupper med 4-6 personer. 
Om man är fler deltagare kan man genomföra övningen i min-
dre grupper.

Tips

Övningen går att variera genom att man använder andra saker 
än knappar, till exempel blommor eller andra föremål från na-
turen.

Termometern
En tänkt termometer skapas på golvet. Deltagarna måste 
välja något alternativ och får inte ställa sig mittemellan.

Syfte

Klargöra värderingar och synpunkter i olika frågor.

Genomförande

En tänkt termometer skapas på golvet i rummet. Ledaren stäl-
ler en fråga och ger två möjliga svarsalternativ och ber deltagar-
na att placera sig efter vilket alternativ de väljer t.ex. Är du katt 
eller hund människa? De som tycker mest om hundar ställer sig 
i ena änden och de som tycker mest om katter i andra ändan. 
Deltagarna måste välja något av alternativen och kan inte ställa 
sig mittemellan. Låt deltagarna sedan stående samtala några 
minuter med de personer som står närmast om varför de valt 
att ställa sig just där.
 Låt några deltagare berätta för gruppen om sitt ställningsta-
gande. När samtalet känns klart går ni vidare med nästa påstå-
ende. Om någon deltagare vill byta plats efter att ha hört någon 
annans åsikt så är det fullt möjligt att flytta på sig. Det är således 
fritt fram att ändra åsikt under övningen. Förslag på frågor va-
rieras efter syftet med övningen och vilka som deltar.

Tidsåtgång

10–20 min beroende på antal påståenden.

Användningsområde

Kan användas i alla typer av grupper, även mycket 
stora grupper. Kräver ett rum där man får plats att stå 
på en termometer. Kan varieras efter teman. Metoden 
är en variant av linjen men skillnaden är att deltagarna 
inte kan ställa sig i mitten utan måste välja ett av två alternativ.

Jag väljer gaffel
Presentera sig lite djupare för varandra.

Syfte

Presentera sig lite djupare för varandra.

Genomförande

Alla deltagare får några minuter på sig att hämta 
en sak som säger något om dem själva. Ett tips kan vara 
att hämta något från naturen. Deltagarna får sedan i tur och 
ordning berätta något om sig själva utifrån den sak man valt.
 Det är viktigt att alla själv känner sig fria att välja nivå på 
presentationen och att det inte blir för pretentiöst. Det kan vara 
bra om ledaren inleder övningen med ett enkelt exempel.” Jag 
har valt en blåklocka för att jag älskar sommaren och dessutom 
tycker om trädgårdsarbete.”

Tidsåtgång

15–20 min beroende på gruppstorlek.

Användningsområde

Passar både i nya grupper och i grupper som redan känner var-
andra eftersom man då ändå kan få reda på nya saker om varan-
dra. Passar både i större och mindre grupper. I större grupper 
kan man dela in sig i mindre grupper och bara presentera sig för 
övriga i den lilla gruppen.

Tips

En variant av övningen är att man begränsar valet till en grupp 
av saker, till exempel köksredskap.

Nätträff

Alla väljer ett föremål som man lägger in en bild på och kom-
menterar skriftligt varför man valt detta föremål.
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En knapp till dig Nyckelknippan

Termometern Jag väljer gaffel


