
Ett forskningsbaserat och praktiknära
utvecklingsprogram för valberedningar 
på nationell och regional nivå

Viktigast av allt:

Anmälan och mer information på sensus.se/viktigast-av-allt

https://sensus.se/viktigast-av-allt


Som ledamot i en valberedning kan detta
kännas övermäktigt. Dessutom behöver du
besitta kunskap om exempelvis förändringar
och trender i omvärlden samt vara förtrogen
med hur du kan främja eller riskerar att
underminera engagemanget genom ditt
arbete.

Men försmäkta icke. Till din hjälp finns
utvecklingsprogrammet Viktigast av allt:
Genom programmet rustas du i din roll som
valberedare samtidigt som du får fördjupad
kunskap om civilsamhället, valberednings-
arbete i ideella organisationer och de
senaste trenderna inom rekrytering.

Ett forskningsbaserat och praktiknära

utvecklingsprogram för valberedningar 

på nationell och regional nivå. 

Viktigast av allt:
Du som valberedare har ett av
organisationens viktigaste uppdrag!
Mandatet som valberedare kommer direkt
från medlemmarna via stämman eller
årsmötet. Och det är genom valberedningens
arbete som medlemmarna får möjlighet att
påverka urvalet av ledamöterna. 

För att kunna utföra ditt arbete som ledamot i
valberedningen måste du vara väl förtrogen
med organisationen och styrelsens uppdrag
och framtida utmaningar samtidigt som du
ska kunna driva valberedningens arbete
framåt. 
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Viktigast av allt:



Syftet med Viktigast av allt: är att
fördjupa deltagarnas kunskap om
strategiskt valberedningsarbete i
ideella organisationer.
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sammanfatta och beskriva
civilsamhällets historiska utveckling,
omfattning och roll, 
tillämpa modeller, metoder och
processer – som särart och mervärde,
uppdraget i centrum och rekrytering för
engagemang – i valberedningens
arbete samt 
värdera och bemöta perspektiv på
förtroendevaldas och valberedningens
uppgift, roll och status.

Efter utvecklingsprogrammet ska
deltagarna kunna:
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Syfte

Utvecklingsprogrammet vänder sig till
dig som är aktiv i eller är nominerad till
en valberedning på nationell eller
regional nivå i en nationell organisation.
Det kan vara från någon av Sensus
medlemsorganisationer eller
samarbetspartners, men det kan också
vara från en ideell organisation från en
annan del av det svenska civilsamhället. 

Vem är du?

Som deltagare i Viktigast av allt: blir du
därmed en del av en dynamisk grupp
med erfarenheter från verksamheter som
bistånd, sociala frågor, ungdomar,
fackligt arbete, folkbildning, kultur, miljö
och religion. För att förstärka
genomslaget av utvecklingsprogrammet
välkomnar och uppmuntrar vi att ni är
minst två från samma organisation till
deltar.
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Viktigast av allt:  är ett
utvecklingsprogram som ger
dig handlingsinriktad kunskap
baserat på den senaste
forskningen, erfarenhets-
utbyte med andra deltagare
samt tid och rum för egen
reflektion.
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Civilsamhällets historia, omfattning och roll 
Särart och mervärde, uppdraget i centrum 
Trender och förändringar

Uppgift, uppdrag och roll 
Sammansättning 
Relation valberedning - tjänstepersoner

Uppgift, roll och status 
Dokumentation och rutiner 
Projektplan/arbetsplan/kretslopp

Valberedningens rekryterings- och
urvalsprocess
Bedömningar och viktning
Praktikfall

Fyra övergripande teman styr
programmet:

Identitet

Styrelse och organisation

Valberedning

Rekrytering och urval

Innehåll

Viktigast av allt:



En central och pedagogisk
komponent av programmet är
att det både följer och bidrar
till det pågående arbetet i din
valberedning. Utvecklings-
programmet genomförs därför
i fyra steg:

Genomförande
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Under utbildningen får du också uppgifter
som du genomför på egen hand. En del av
arbetet innebär även att involvera övriga
ledamöter i valberedningen och att arbeta
praktiskt med det pågående
valberedningsarbetet.

Prepp och pepp1.

2.

3.

4.

Löpande digitala träffar med
kunskapshöjande inslag och som formas
utefter deltagarnas behov och
valberedningarnas arbete.

Eget förberedande arbete i form av
samtal med programledare, bekanta sig
med organisationens egna styrdokument
och ett kunskapshöjande inslag.

Digitalt mingel

En första digital träff där vi lära känna
varandra, diskuterar förhållningssätt och
påbörjar erfarenhetsutbytet.

En intensiv och interaktiv helg i
Stockholmstrakten som följer och
fördjupar våra fyra övergripande teman.

Workshop

Fördjupningsträffar

MITTEN AV AUGUSTI -  SEPTEMBER 2023

TORSDAG KVÄLL 5 OKTOBER 

FREDAG EFTERMIDDAG 20 OKTOBER -
SÖNDAG EFTERMIDDAG 22 OKTOBER 
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Sensus utgår i utvecklingsprogrammet från en helhetssyn på människa,
kunskap och pedagogik. Sensus har sin grund i folkbildningen och
folkbildningens metoder som innebär utveckling och lärande i mänskliga möten.
Inom programmet bejakar vi därmed varje människas livslånga lust till lärande
och har en tillit till deltagarnas förmåga att utvecklas och bidra. 

Sensus utgångspunkt är också ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. När grupper möts vill vi att det
skapas ett sammanhang där det känns meningsfullt att vara, där olikheter tas
tillvara och där alla känner sig delaktiga och respekterade. 

Vår syn på lärande utgår slutligen från var och ens erfarenheter och lust till att
lära tillsammans. Vi lär bäst tillsammans genom att göra och reflektera i grupp.

Utgångspunkter



6

Ulrika Erksell, Nationell
verksamhetsutvecklare, Sensus
studieförbund 
Ola Segnestam Larsson, forskare, Marie
Cederschiöld, högskola 
Johan Welander, expert på HR-arbete i
civilsamhällets organisationer
Thinkandact

Programledare och
medverkande

Praktisk information

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 juni 2023.
Kostnadsfri avbokning kan ske fram
till 1 augusti.

www.sensus.se/viktigast-av-allt

Frågor eller önskemål om
mer information?

Har du några frågor är du
välkommen att höra av dig till:

Ulrika Erksell
Sensus studieförbund
E-post: ulrika.erksell@sensus.se
Telefon: 072-141 61 32.

Kostnad

Deltagaravgiften för utbildningens tre första
delar är 10 000 kronor för deltagare från
Sensus medlemsorganisationer och
samarbetspartners. För deltagare från övriga
organisationer är deltagaravgiften 15 000
kronor. Kostnader för eventuell logi och
resor tillkommer och ingår inte i
deltagaravgiften. En eventuell avgift för
fördjupningsträffarna kan tillkomma
beroende på deltagarnas önskemål och
behov.

https://sensus.se/viktigast-av-allt
https://sensus.se/viktigast-av-allt
http://sensus.se/


Viktigast av allt: Ett forskningsbaserat och
praktiknära utvecklingsprogram för valberedningar
på nationell och regional nivå. 

WWW.SENSUS.SE/VIKTIGAST-AV-ALLT

Viktigast av allt:


