
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsutbildning steg 1 och 2 

Medlemsutbildningen bygger huvudsakligen på tre studiematerial - Vår 

historia, Vår ideologi och Vår organisation. 

I ett samhälle i ständig förändring, behövs socialdemokratiska värderingar, 

samhällsanalys och strategier mer än någonsin. 

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Det förutsätter att vi är många som är med 

och utvecklar våra idéer och politiken för framtiden. Genom att i grupp få chansen att 

samtala och diskutera socialdemokratisk ideologi ökar förståelsen för de värderingar, 

den samhällsanalys och de strategier som är basen i vår politik- och 

organisationsutveckling. 

Det finns flera anledningar att läsa om arbetarrörelsens historia. Man lär sig något om 

rörelsens och partiets värderingar och hur de har förändrats och omtolkats över tid. 

Historien handlar också om vår och arbetarrörelsens identitet och särart jämfört med 

andra partier och rörelser. 

Socialdemokraterna ska vara ett folkrörelseparti. Det förutsätter att vi är många som 

är med och utvecklar våra idéer om framtiden. Genom att i grupp få chansen att 

samtala och diskutera politik och ideologi, stärks våra kunskaper om vår idégrund. En 

viktig del är också att lära och förstå hur organisationen är uppbyggd och fungerar. 

Hur man kan använda organisationen som ett verktyg att förändra och påverka. 

 

 

 

Medlemsutbildning steg 1 är för alla medlemmar i arbetarekommunen och dess 

föreningar, den bästa kursen får vi om vi blandar gamla och nya medlemmar. Vi kan 

även bjuda in icke medlemmar från tex fackföreningar. 

Medlemsutbildning steg 2 är för de medlemmar som fullgjort steg 1. 

 



Att vinna fler för vår idé 

Valstudier 

 

 

 

Vår förhoppning är att det här studiematerialet ska ge stöd och lust i det helt 

avgörande jobbet att synliggöra Socialdemokraterna och bjuda in fler till vår 

rörelse – som medlemmar, väljare eller som sympatisörer. 

Materialet ska hjälpa dig och dina kompisar i den socialdemokratiska föreningen att 

förbereda er och komma igång med utåtriktat arbete så som dörrknackning, öppna 

politiska möten på arbetsplatser eller i föreningslokalen i hyreshusområdet, 

nattöppna valstugor, torgstånd på festivaler och sportarrangemang, torgmöten eller 

flygbladsutdelningar på busscentrum eller i bostadsområdet, för att nämna några 

exempel. 

Studiematerialet är gjort som en studiecirkel med tre träffar på ungefär två timmar per 

träff. Självklart kan ni välja att jobba igenom hela materialet under en heldag om det 

passar er bättre. 

Studierna ska ses som förberedelse inför en kommande period med valrörelser. 

 

 

 

 

http://www.socialdemokraterna.abf.se/Global/Socialdemokraterna/organisering/Att vinna fler f%c3%b6r v%c3%a5r ide_2017 justering.pdf


5 steg till fler medlemmar 

 

 

 

Den allra bästa personen att värva en ny medlem är du som själv tagit det där 

avgörande steget att bli medlem i Socialdemokraterna. Det är när du berättar 

varför du blev medlem, som dörren öppnas för någon annans engagemang. 

Och egentligen är det inte så svårt. 

Den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska bli ett växande parti är att vi som är 

medlemmar frågar andra om de vill komma med. När personer, som i undersökningar 

uppger att de kan tänka sig att gå med, får frågan varför de inte blivit medlemmar så 

är det vanligaste svaret att de aldrig fått frågan. Så om vi bara börjar ställa frågan så 

skulle vi bli fler medlemmar. 

Varför ska vi bli fler medlemmar i Socialdemokraterna? Det enkla svaret är: För att 

det gör oss starkare när vi ska förändra Sverige och världen. 

Detta är ett studiematerial som ska hjälpa dig och din arbetarekommun eller förening 

att sätta värvningen i centrum. I fem steg får ni struktur, verktyg, tips och idéer. 

Materialet är tänkt för en mindre arbetarekommun eller en socialdemokratisk 

förening. 

 

 

 

http://www.socialdemokraterna.abf.se/Global/Socialdemokraterna/organisering/5 steg till fler medlemmar_2017 (003).pdf


 

Styrelseutveckling 

 

 

 

Det här styrelseutvecklingsmaterialet vänder sig till socialdemokratiska 

styrelser. Materialet bygger på att ni startar med att göra en gemensam analys 

av hur styrelsearbetet fungerar idag. Utifrån den analysen väljer ni sedan vilket 

område ni vill börja utveckla tillsammans. 

De flesta styrelser har dagar när allt känns toppen och andra när det är lite mer 

motigt. Vår förhoppning är att det här materialet ska ge er stöd och inspiration att 

utveckla styrelsearbetet så att det både blir mer effektivt och lustfyllt. 

Hur ert arbete ska läggas upp bestämmer ni. Kanske passar det er bäst att ha 

utvecklingsarbetet som en återkommande del i alla styrelsens möten under ett år? 

Eller vill ni istället börja med en utvecklingsdag där ni tar ett rejält avstamp för det 

fortsatta arbetet? 

 

 

 

 

 

http://www.socialdemokraterna.abf.se/Global/Socialdemokraterna/Ledarutbildningar/v5_Soc_Studiematerial_Styrelsen_2016.pdf


Ledarskapsutbildning steg 1 

 

 

 

Socialdemokratiskt ledarskap 

Studiematerialet Socialdemokratiskt ledarskap är för samtliga förtroendevalda och 

medlemmar – oavsett vilken typ av uppdrag man har och oavsett om det är i 

partiorganisationen, ett offentligt uppdrag eller ett uppdrag i Svenska Kyrkan. 

Ledarutbildnignen fokuserar på ledaren samt ledaren och gruppen med 

utgångspunkt i Socialdemokraternas ledarskapsidé. Studiehandledningen 

tillsammans med Socialdemokraternas ledaridé ska ge verktyg till ett framgångsrikt 

arbete - exempelvis i en styrelse eller nämndgrupp. 

 

Ledarskapsutbildningen steg 1 är riktad till dig som är förtroendevald ledamot eller 

ersättare i kommun, region, distriktstyrelse eller arbetarekommuns styrelse. 

Då arbetarekommunen får stå för viss del av kostnaden vid internat kan urval ske av 

deltagare till utbildningen. 

 

 

 

http://www.socialdemokraterna.abf.se/Global/Socialdemokraterna/Ledarutbildningar/v3_Soc_Studiematerial_Ledarskap_2016.pdf


Är du intresserad av någon av dessa utbildningar eller har ett eget förslag på 

studiecirkel anmäl detta till studieorganisatören i arbetarekommunen.  

Vill ni i er förening hålla en studiecirkel meddela även det till studieorganisatören för 

registrering hos ABF. 

Datum för studiecirklarna fastställs när det finns minst tre anmälda till dessa. 

Ledarskapsutbildning steg 1 startar under hösten, se separat information. 

 

Studieorganisatör Kungälvs AK: Helén Byström 

   helenbystrom@gmail.com 

 

 

Mer studier: 

 

Information om distriktets studier finns på  

www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/category/studier/ 

 

På Socialdemokraternas Studieportal kan du läsa mer om partiets olika studier, 

 www.socialdemokraterna.abf.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helenbystrom@gmail.com
http://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/category/studier/
http://www.socialdemokraterna.abf.se/


 

 

 

 

 

 

 

 


