
MOTIONSSKOLA
Tips och tricks för ditt motionsskrivande.



VAD ÄR EN MOTION? FÖR EN EGEN MAJORITET
“En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person 
eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett 
parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte.”

I vårt fall handlar det om en eller flera medlemar som lägger ett förslag 
till beslut, i form av en motion, initialt till sin lokalförening. Därefter kan 
motionen gå vidare till partidistriktet för behandling lokalt eller för att 
skickas vidare till t.ex. partikongressen.

En kan även behandla sin motion i mer än en förening. Är en motion 
bifallen i fyra föreningar istället för en så ger det tyngd och trovär-
dighet till motionen.

I den här genomgången kommer vi att använda oss av exempelmo-
tionen till höger för att gå igenom en motions olika delar och vad som 
är bra att tänka på.

Motionen är bara ett enkelt exempel för hur en motion kan se ut och 
vi både hoppas och tror att era motioner kommer överträffa detta ex-
empel!

Efter flera val med komplicerade parlamentariska lä-
gen tycker vi nu det är dags att istället skaffa en egen 
(S) majoritet i nästa val.

Det ska möjliggöras genom en ideologiskt slagkraftig 
socialdemokrati driven av reformer som gör skillnad 
för människor i deras vardag.

Därför yrkar vi
1. att Socialdemokraterna ska ha en egen majoritet i 
nästkommande val.
2. att Ett ideologiskt slagkraftigt reformprogram tas 
fram. 
3. att En utredning tillsätts i ärendet.

Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Källhänvisning

Motionär: Sven Svensson, Svedala S förening
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1. RUBRIK
En rubrik bör vara kort, koncis och beskrivande för vad motionen hand-
lar om. Den ska ankyta på ett tydligt sätt till det motionens förslag han-
dlar om. 

“För en egen majoritet” är kort, koncist och ger en tydlig hint om vad 
motionen handlar om. Det är inte nödvändigt att läsa varken att-satser 
eller brödtext för att få ett hum om vad motionen handlar om. 

Försök vara originell när det är möjligt. Till partidistriktets årsmöte och 
kongressen skickas det in många motioner och en tydlig och originell 
rubrik kan få motionen att stå ut och locka ombuden att läsa.

Vi är säkra att rubriken till din motion kan överträffa vårt exempel!
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2. ATT-SATSER
Att-satserna är de konkreta förslag som mötet kommer ta ställning 
till och det är enbart de som ligger till grund för beslut. Det är alltså 
att-satserna som antingen blir bifallna, avslagna eller besvarade.

Många gånger är det rent av enklast att börja med att skriva sina 
att-satser först. När du formulerat dina förslag kan du utveckla ditt 
resonemang i brödtexten.

Det är dock viktigt att en att-sats är tydlig nog för att ett beslut ska 
kunna tas utan brödtexten. Det är viktigt att det framgår vad en att-sats 
föreslår och vem som eventuellt ska genomföra förslaget.

I exemplet till höger är att-satserna tydliga med att Socialdemokrater-
na ska ha en egen majoritet och att det ska uppnås via ett slagkraftigt 
reformprogram tas fram. Däremot är att-sats tre otydlig till varför en 
utredning egentligen ska tillsättas och kommer därför sannolikt avslås 
av kongressen.



3. BRÖDTEXT FÖR EN EGEN MAJORITET
Brödtextens viktigaste funktion är att utveckla motionens resonemang. 
Här kan du förklara bakgrunden, alltså problemet du identifierat, och 
argumentera för dina förslag, lösningen på problemet.

I detta fall är problemet att (S) inte har en egen majoritet och inte haft 
det på ett tag. Lösningen är därför att skaffa sig en egen majoritet gen-
om starka reformer.

Som nämnts tidigare ska dina att-satser vara tydliga nog för att ett 
beslut ska kunna tas. Dina att-satser ska inte vara beroende av brödtex-
ten för att någon ska kunna förstå vad du föreslår. Däremot ska bröd-
texten finnas tillgänglig för de som vill ta del av bakgrund och dina 
resonemang.
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4. KÄLLOR FÖR EN EGEN MAJORITET
Du måste inte ange några källor i din motion men det kan ibland vara 
ett bra verktyg för att stärka dina argument och öka transparensen. 

Du kan t.ex. ha hänvisat till en utredning eller nyhetsartikel i din bröd-
text som kommit fram till samma slutsatser som din motion gör. Då är 
det behjälpligt om du länkar till dessa i dina källor för den som vill ha 
mer information.

Det är däremot inte alltid som det nödvändigtvis stärker din argumen-
tation att hänvisa till artiklar och utredningar. Ibland kan det distrahera 
från ditt budskap och då kan du istället hänvisa till utredningen i ett in-
lägg i talarstolen på mötet. Varje tillfälle är unikt och du får avväga vad 
som gynnar din motion mest.
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5. SIDFOT FÖR EN EGEN MAJORITET
Sidfoten är ett väldigt enkelt element i motionen. Här ska det tydligt 
framgå vem eller vilka personer som står bakom motionen och vilka 
föreningar de tillhör.

Ibland är det inte en person som är motionär. Till exempel kan en mo-
tion antas i en förening som föreningens egen. Då är föreningen mo-
tionär när motionen sen skickas vidare. För denna motionen skulle det 
betyda att “Svedala S förening” var motionär om de antog motionen 
som sin egen.
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VAD HÄNDER NU?
Nu är det hög tid att börja skriva! Prata gärna med andra medlemmar och skriv tillsammans. 
Det blir alltid lättare och roligare när en hjälps åt.

Har du frågor, behöver hjälp eller någon att bolla en idé med? 
Kontakta din ordförande eller styrelse så hjälper de dig.

Har du skrivit färdigt en eller flera motioner?
Skicka in dem till din styrelse innan deadline så behandlas de på kommande motionsbehan-
dlingsmöte.

Sök stöd för din motion
Har du kamrater i fler föreningar? Presentera motionen för dem. Delar de motionens förslag 
så kanske de vill driva motionen i sin förening. Desto fler som driver en fråga/motion desto 
större chans har den att bifallas.

Skriv så pennan ryker så gör vi vår politik och vårt samhälle rödare och bättre!


