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DET ÄR MÅNGA CIRKLAR som har rullat ge-
nom hennes tillvaro sedan den första sykur-
sen. Till exempel när hon jobbade i Svenska 
kyrkan i Bryssel under några intensiva år i 
början på 2000-talet. 

– Jag anmälde mig till en cirkel i att sy 
patchwork, lappteknik, för att få något slags 
balans mot alla teoretiska resonemang, 
livskriser och stressade människor som jag 
mötte i jobbet. ”När handen arbetar vidgas 
blicken” – det är sant. Vi pratade svenska, 
franska och flamländska och engelska med 
varandra medan vi sydde och skapade.

Hon talar varmt om den förståelse och 
de relationer som byggs upp när människor 
samlas kring en gemensam fråga eller ett 
gemensamt intresse. 

Viktiga mötesplatser

Vi kommer snabbt in på de riktigt stora ut-
maningarna för hela samhället, inte minst 
just nu när vi har många nya invånare efter 
det dramatiska flyktingåret 2015.

– Det folkbildningen står för i det civila 
samhället är otroligt viktigt. Inte minst för 
att vi skapar mötesplatser där folk kommer 
till tals med varandra. Det är ju det som är 

En nyfiken 13-åring i anmälde sig till en cirkel i klädsöm-
nad. Hon lärde sig a( sy egna kläder och fick nyckeln till 
en hel värld. En värld som hon på e( sä( sedan aldrig 
lämnade. När Sensus ordförande Solveig Ininbergs pratar 
folkbildning handlar det om det lilla livet och det stora 
samhället på samma gång.

Folkbildning får 
människor a! växa

hoppet, att vi ser, möter och förstår, även 
om vi inte tycker likadant. Vartenda språk-
kafé, handarbetsgrupp eller sångkör bidrar 
till integration på riktigt. 

– Det som hänt den är vintern, det kom-
mer att få återverkningar i flera eller minst 
två generationer. Myndigheterna, men även 
det civila samhället, prövas. 

– Det är livsviktigt att det finns arenor 
där åsikter kan brytas och där vi lära av 
varandras erfarenheter. Och där har vi som 
folkbildningsorganisation en viktig roll. 

Delaktighetens rötter i Västerbotten

Vi träffas på Uppsala centralstation, ett 
stenkast från hennes dagliga arbetsplats på 
Uppsala stift. 

Men dialekten vittnar om att hennes 
hembygd finns i Västerbotten. 

Lövånger är en liten västerbottnisk ort 
som är helt annorlunda än storstadens soci-
ala miljö.

I dagens uppkopplade och segregerade 
värld pratar vi ibland om åsiktsbubblor. Det 
är praktiskt möjligt att inrätta sin tillvaro 
så att man bara kommer i kontakt med dem 
man har mycket gemensamt med. Kan-
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Från klädsömnad och körsång till ledarskapsfrågor 

och förändringsprocesser. För Sensus ordförande 

Solveig Ininbergs har folkbildningens pedagogik och 

arbetssätt varit ett ledmotiv genom hela arbetslivet. 

ken, kulturföreningen och så vidare, för om 
man inte var det så fungerade inte samhäl-
let. 

– Det är en stor skillnad mot livet i stora 
städer, där behövs man inte på samma sätt. 
Det finns myndigheter, samhällsservice och 
företag som sköter det mesta. På orter som 
Lövånger är man tvungen att samarbeta – 
även med dem som tycker annorlunda. 

Det var i denna miljö som hon blev van 
vid att kanalisera kreativ energi och mänsk-
lig förmåga i föreningsform. 

Van vid ledarrollen

Första yrkesutbildningen var till förskollä-
rare, ”en pedagogik som har många likheter 
med folkbildningspedagogiken”. 

Solveig Ininbergs blev Sensus ordförande 
i maj 2015 men var väl bekant med både sty-

”På orter som Lövånger är 
man tvungen a! samarbeta 
– även med dem som tycker 
annorlunda”

ske blir man vaccinerad mot tendensen att 
”bubbla in sig” om man växer upp och bor 
på en ort som Lövånger. 

– Där gick det inte att gå på afterwork på 
fredagen och tro att man hade en fri helg 
framför sig. Så fort man vistades bland an-
dra människor kom de gemensamma ange-
lägenheterna upp till diskussion. Hur ska vi 
få ordning på skidbacken till tävlingen? Vem 
ordnar med fotbollsträningen i nästa vecka? 
Man var aktiv i Hem och Skola, lokalpoliti-
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relsearbetet i Sensus och med ledarrollen. 
Till vardags jobbar hon som stiftsdirektor 

i Uppsala stift och är chef för 90 personer. 
På jobbet är hon verkställande kraft med-

an en styrelse fattar besluten, sätter rikt-
ningen och ramarna. 

I Sensus är hennes ledarroll som ord-
förande övergripande, här är det hon och 
styrelsen som står för riktning och ramar 
medan Sensus förbundsrektor har det verk-
ställande ansvaret. 

Det är berikande att växla mellan dessa 
olika roller, tycker Sensusordföranden och 
lovordar all den kompetens hon har om-
kring sig bland de anställda i förbundet och 
i styrelsen. 

Uppdraget som Sensusordförande är inte 
ett ”jobb” på samma sätt som en anställning 
men det tar en del tid. Förutom att leda sty-
relsens möten fem gånger om året har det 
första året inneburit en hel del resor. Det är 
viktigt att åka runt och träffa företrädare för 
Sensus olika regioner, att sätta sig in i vilka 
frågor och problem som finns på olika håll i 
landet. 

– Sverige är avlångt, konstaterar hon och 
noterar att både problemen och lösningarna 
ser olika ut i de olika regionerna. 

Hon träffar de andra studieförbundens 
ledare för att kunna vara med och driva ge-
mensamma frågor i samhällsdebatten och 
Sensus vår- och höstkonferenser tar en hel 
del tid. 

När hon blev ordförande hade hon två 
mandatperioder i styrelsen bakom sig och 

var väl insatt i frågorna. 
–Inte minst i arbetet med Sensus identi-

tet och Destination framtiden som är vikti-
ga processer för att vi ska kunna spela den 
roll vi behöver spela i samhället. Där har jag 
varit med från start.

Glad åt nya samarbeten

Svenska kyrkan är den största medlemsor-
ganisationen och i Sensus identitet står det 
att förbundets helhetssyn utgår från en kris-
ten värdegrund. 

Solveig Ininbergs har själv jobbat inom 
eller nära Svenska kyrkan i hela sitt liv och 
menar att den kristna värdegrunden bidrar 
till att Sensus är en trovärdig aktör när det 
gäller områden som rättighetsfrågor, håll-
barhet, livsfrågor, värderingsdiskussionen 
och andra ämnen som bidrar till Sensus 
profil på folkbildningskartan.

Kyrkan, kristna organisationer och andra 
samfund är självklara medspelare i folkbild-
ningen men i förbundet finns mindre orga-
nisationer och samarbetspartners som Am-
ningshjälpen, Frisk och fri-riksförbundet 
mot ätstörningar, Sveriges konstföreningar 
och Svenska muslimer för fred och rättvisa. 

– När vi kan välkomna nya medlemsorga-
nisationer och få med nya grupper i folk-
bildningsarbetet, på lika villkor, ja då är 
det verkligen stora ögonblick för mig. Då 
känner jag att både vi och resten av Folk-
bildningssverige är med och skapar något 
viktigt. 

”När vi kan få med nya grupper i 
folkbildnings arbetet, på lika villkor,  
ja då är det verkligen stora ögonblick  
för mig”
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Destination framtiden

– Det här är styrelsens stora upp-
drag och här är folkbildningens 
sätt att arbeta är en styrka. 

Visst det kan vara tungrott och 
besvärligt att låta alla komma 
till tals, det är ett tufft arbete att 
knåda ihop spretiga åsikter och 
idéer från många håll och nivå-
er i en stor organisation. Men när 
förslagen väl är formulerade och 
besluten klubbade, då har vi med-
arbetare som är med på tåget från 
början. Att låta alla vara med un-
der hela processen ger inte bara 

Solveig Ininbergs

ÅLDER: 60 år

HEMBYGD: Lövånger i Västerbotten

FAMILJ: Fyra barn och sex barnbarn

UTBILDNING: Förskollärare, master i pedagogik 

och pedagogiskt ledarskap. Samt den ständigt på-

gående livets skola som det innebär att arbeta och 

leda människor i idéburna organisationer. 

ARBETE: Stiftsdirektor på Uppsala stift. Yrkeslivet 

har varit omväxlande men gemensamt tema har 

varit kyrkan och folkbildningen. Hon har varit rektor 

på folkhögskola, jobbat i Svenska kyrkan i Bryssel, 

varit föreståndare på en kursgård, varit egenföreta-

gare med mera. 

LÄSER HELST: Lyssnar mycket på talböcker. Jan 

Guillous romanserie om 1900-talet har fascinerat. 

Och jag har nyligen skrattat gott åt berättelserna i 

”Till häst genom Västerbotten” av Sven Björklund, 

Olof Wretling från teatergruppen Klungan. Det är 

inte bara välskrivet och roligt framfört. Det är toner 

från mitt ursprung och min hembygd. Berättelser 

från Västerbotten är dessutom alltid sanna…

bättre och faktabaserade förslag 
utan också större delaktighet och 
bättre förankring.

Flyktingkrisen

– De ordinarie rutinerna i samhäl-
let fungerar inte när vi ska ta emot 
hundratusentals människor på 
några veckor. Då blir det bara ”Lös 
det!” I höstas fick vi lägga myck-
et annat åt sidan och göra insatser 
utan att säkert veta om vi skulle 
få betalt. Vi är så viktiga i det som 
händer nu. Vår styrka som folk-
bildningsorganisation är att vi har 

Solveig Ininbergs angående...

strukturen och kompetensen att 
skapa de mötesplatser som så väl 
behövs. 

Att ha tid

– Min kalender är fulltecknad. 
Verkligen. Men det innebär inte 
att jag är otillgänglig. Det är ju jag 
själv som har planerat tiden. Det 
är just för att mötena inte ska bre 
ut sig och sluka all tid som jag bo-
kar in timmar till att jobba, ta ett 
samtal och ha möjlighet att ta tag i 
det där som ”dyker upp”. 




