
Motionsverkstad

Ett workshopmaterial som vänder 
sig till socialdemokratiska föreningar 

och klubbar i Stockholms stad



• Inledning/syfte

• Så här gör du

• Det här behöver du

• Workshopen

• Vad gör vi nu?

• Avslut



Nu börjar arbetet med att formulera en kongressmotioner från din förening.

Workshopen är utformad som ett stöd för er i ert arbete med att skriva en motion. 
Ni kan göra hela eller använda delar av workshopen, det avgör ni själva vad ni tycker 
passar bäst. 

Motionerna ska vara inskickade senast den 31 maj, 2020. 

Lycka till med arbetet. Vi hoppas att du kommer att tycka den här workshopen är 
intressant och givande som stöd i motionsskrivandet.

/

Styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm



Förberedelser inför workshoppen:

➢ Fördjupa er i en fråga och få koll på läget

➢ Diskutera tillsammans de utmaningar och lösningar ni ser – skriv 

ner dem i punktform

➢ Läs igenom tidigare program och motioner i ämnet

➢ Utse en workshopledare

➢ Utse någon som håller i pennan eller sitter vid tangenterna



Utse en workshopledare

Utse någon som leder workshopen. Det kan vara ordförande i 

föreningen, någon i styrelsen eller någon annan. Det går också att få 

hjälp att kontakta en extern workshopledare, till exempel er 

kontaktombudsman. 

Utse en som sammanställer materialet

När workshopen är klar behöver ni någon som sammanställer arbetet 

och sammanfattar det i motionsmallen. Det är bra att göra det här 

under eller i anslutning till workshopen – men någon behöver hålla i 

pennan eller sitta vid tangenterna. 



Tid

Workshopen tar cirka 2 timmar att genomföra. Ni behöver eventuellt 

avsätta tid för att skriva motionen enligt den bifogade 

motionsstrukturen vilket kan ta ytterligare några minuter. 

Temaområde

Välj ut ett temaområde som ni utgår från. 

Material

Eftersom motionsskrivningen sker digitalt så är det bäst att skriva ner 

allt direkt på datorn eller surfplattan. Men papper och penna för egna 

anteckningar kan vara bra att ha. 





Utmaningar 

Syftet med den här delen av workshopen är att komma fram till vilken 

utmaning inom det temaområde ni har valt som gruppen är mest 

angelägen att ta sig an och som ska utgöra motionens bakgrund.

Metod: Alla skriver ner minst tre olika utmaningar inom temaområdet i 

chatten.

Tid: ca 3 minuter



forts. Utmaningar 

Workshopledaren ”samlar ihop” alla utmaningar, samtidigt som hen 

läser upp vad som står i chatten och kollar av att ni i gruppen förstår 

lappen på samma sätt. Gruppera utmaningar som handlar om ungefär 

samma sak, och ”slå ihop” utmaningar som är dubbletter. 

Dela gärna det här på skärmen så att deltagarna också ser.



forts. Utmaningar 

Nu är det dags att bestämma vilken utmaning ni ska fokusera på under 

workshopen. Ni bör undvika att behandla fler ämnen i samma motion 

och därför bör ni endast välja en utmaning. 

Varje deltagare får möjlighet att dela ut tre digitala prickar på de 

utmaningar som de tycker är viktigast eller mest intressant att fokusera 

på. Workshopledaren ger var och en i turordning möjlighet att säga på 

vilka eller vilken utmaning de vill sätta sin prick. Man måste fördela 

prickar på minst två utmaningar. Det innebär att en utmaning kan få 

maximalt två prickar av samma person.

Tid: 5 minuter



forts. Utmaningar 

När alla är klara räknar ni ihop och ser vilken utmaning som fått flest 

prickar. 

Nu har ni kommit fram till den utmaning som motionen ska ta sig an.



Bakgrund – med eventuella frågeställningar

Nu är det dags att beskriva problemet och varför det behöver en 

lösning.



forts. Bakgrund – med eventuella frågeställningar

➢ Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?

➢ Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

➢ Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

Metod: Diskutera de tre frågeställningarna och formulera svaren så 

konkret som möjligt. Är ni väldigt många kan det vara en fördel att dela 

in er i mindre grupper (i så kallade breakout rooms)

Tid: 30 minuter



forts. Bakgrund – med eventuella frågeställningar

Redovisa i helgrupp där varje grupp berättar kort om sina svar till 

respektive frågeställning. 

Sammanfatta idéerna tillsammans (till exempel genom att skriva upp 

nyckelord på tavlan eller blädderblocket) och formulera en text 

tillsammans. 

Tid: 45 minuter



Yrkande – förslag till beslut

Nu är det dags att föreslå lösningar på problemet och beskriv hur 

lösningen svarar mot behovet.



forts. Yrkande – förslag till beslut

➢ Vad exakt ska beslutas enligt er rekommendation?

➢ Försök formulera er så exakt som möjligt så att det inte finns någon 

risk för missförstånd eller feltolkningar av er formulering (extremt 

viktig punkt).

➢ Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.

Metod: Använd samma grupper och diskutera och formulera 

beslutspunkter och skriv ner dem. 

Tid: 20 minuter



forts. Yrkande – förslag till beslut

Redovisa i helgrupp. 

Workshopledaren får skriva ner alla yrkanden och förslagsvis dela 

skärmen så att alla ser vad som står där. 

Enas om vilka yrkanden som ni vill ha med i motionen och skriv ner 

dessa. 

Tid: 20 minuter



Vad gör vi nu?

Läs igenom texten igen och gör eventuella justeringar. Nu är motionen 

färdig.

Nu ska motionen sättas in i ”motionsmallen” för att antingen först 

beslutas om på föreningens medlemsmöte eller skickas in till 

arbetarekommunen.

Använd nedanstående mall för motionsstruktur:



Motionens namn (fet text)

Förening (personnamn för enskild motion)

Text

Vi yrkar att

1. yrkandetext

2. yrkandetext

Motionen antagen av xxxxx s-förenings medlemsmöte 2020-xx-xx

eller

Motionen avslogs av xxxxx s-förenings medlemsmöte 2020-xx-xx och 

skickas därför in som enskild



TÄNK PÅ:

Inga formateringar (indrag, tabbar, färger), inga texter i sidhuvud eller 

sidfot, inga bilder inklistrade, inga fotnoter. Tänk på att vara tydlig i 

yrkandena.

Alla motioner ska skickas in via den här länken senast den 31 maj

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5441612&sid=WU

uIMEmveY

Följ instruktionerna i questbackformuläret.

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5441612&sid=WUuIMEmveY


Tips i motionsskrivandet:

➢ Undvik att ta upp flera ämnen i en och samma motion.

➢ Skriv kort – helst allt på en A4-sida.

➢ Ha luft mellan styckena.

➢ Kör rättstavning.

Går det inte att göra motionen kortfattad – max en halv A4-sida – så skriv en 

sammanfattning under rubriken (i fetstil) ”Sammanfattning” omedelbart före dina 

konkreta förslag i motionen till representantskapet.

➢ Om motionen är längre – lägg in korta och tydliga delrubriker.

➢ Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.




