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Sammanfattning
Den 30:e november till den 2:a december 2012 hölls Sveroks riksmöte. På riksmötet genomfördes en
maktmätning under ledning av Diskrimineringsbyrån Uppsala. En maktmätning innebär att en
organisation tar tempen på sitt årsmöte för att synliggöra makt och normer som kan ge deltagarna
olika möjligheter och villkor. Genom ett sådant synliggörande skapas förutsättningar för att
organisationen ska kunna omskapa maktstrukturer och normer så att framtida årsmöten kan bli mer
jämlika och inkluderande. Maktmätningsmetoden togs ursprungligen fram inom Vi Ungas
arvsfondsprojekt Mod att Mäta. Sedan årsskiftet 2011/2012 ägs och genomförs metoden av
Diskrimineringsbyrån Uppsala.
Maktmätningsmetoden tar sin utgångspunkt i teorier om maktstrukturer och normer, samt hur de
hänger ihop, skapar, återskapar och förstärker varandra. Normer är outtalade, ofta osynliga, regler
om hur vi som människor bör bete oss i olika sammanhang. Det finns normer som underlättar vår
samvaro, men också många normer som begränsar våra möjligheter att agera. Normer är ofta
kopplade till olika identiteter, och fungerar som ramar för hur en person med en viss identitet ”ska”
handla, se ut, vara bra på etc. Normer skapar makt genom att tala om vad som är “normalt“ och
“rätt“. De som befinner sig inom normen har större tillgång till makt, och kan med sin makt förstärka
normerna. Normer är dock föränderliga, vilket betyder att vi kan påverka dem och omskapa dem.
Maktmätningsmetoden utgår från den svenska diskrimineringslagens skyddade
diskrimineringsgrunder när det gäller att koppla samman identiteter, normer och maktstrukturer. I
våra analyser tar vi dock hänsyn till fler maktordningar än de som är kopplade till de sju
diskrimineringsgrunderna där vi ser att det är relevant. Inom metoden arbetar vi utifrån ett
intersektionellt perspektiv, vilket innebär att vi uppmärksammar att maktordningar blandas och
samverkar. Olika identiteter kan därför inte isoleras och ses som konstanta och homogena, utan vi
måste försöka granska makten ur ett mer komplext och sammanhållet perspektiv.
Maktmätningen på Sveroks riksmöte visar att det finns interna normer och maktstrukturer som
organisationen bör arbeta med för att bli mer inkluderande och jämlik. Bland annat finns vissa
representationsproblem som gör att det går att tala om en ”typisk” deltagare på riksmötet. Att vissa
grupper är överrepresenterade sänder ut signaler både internt och externt om hur en person
förväntas vara för att passa in i organisationen. En medvetenhet och reflektion kring underrespektive överrepresenterade grupper är därför ett viktigt steg i förändringsarbetet.
Vi kunde i mätningen även se skillnader i hur mycket makt olika grupper har, framför allt vad gäller
fördelning av talutrymme. En persons position i organisationen är mest avgörande och personer i
styrelsen talar i snitt nästan sex gånger längre per person än vad övriga gör i snitt. Även faktorer som
deltagarnas ålder, kön, religionspraktik, sexualitet, funktionsförmåga och erfarenhet av
organisationen spelar stor roll. Intressant var att många av mönstren för deltagaraktivitet
förändrades under friformsdebatterna. Grupper som i plenum tagit mindre talutrymme var under
friformsdebatten ofta lika aktiva, eller till och med mer aktiva, än andra.
Även deltagarnas egna erfarenheter av riksmötet ger värdefull inblick i vad som behöver förändras
för att Sveroks riksmöten ska bli ännu bättre. Exempelvis varierade hur delaktiga deltagare hade känt
sig under riksmötet mycket. För att öka sin delaktighet efterfrågade flest personer ett bättre klimat
för att uttrycka sina åsikter samt fler diskussioner i mindre grupper. Mer lättlästa möteshandlingar
och mindre stress på mötet var andra saker som lyftes. Inte heller alla ansåg att riksmötet varit

jämlikt, då till exempel teknikokunskap kan ställa till det för personers deltagande och att karisma
spelar så stor roll för hur väl en person blir lyssnad på. Vi kunde även se att nästan en av tio ansåg sig
ha blivit kränkt under riksmötet och 4 % svarade att de tyckt sig blivit utsatta för diskriminering.
Vanligast i dessa fall var verbala kränkningar och sexuella trakasserier.
Några av de utmaningar vi anser att Sverok bör ta tag i inför framtida riksmöten är hur effektivitetens
risker kan motverkas, hur teknik kan göras till enbart en underlättare istället för även en tröskel samt
vad som kan göras för att motverka internjargong och det hårda diskussionsklimatet. En normkritisk
granskning av material, spel som används och begrepp som förekommer skulle också vara en bra och
viktig insats. Även normbilden av hur en medlem i Sverok ”ska” vara, kunna och se ut skulle må bra
av att synliggöras och problematiseras.
En maktmätning är ett sätt att spåra normer i den egna organisationen. Att genomföra en
maktmätning i sin organisation är därför viktigt men också modigt. Inte minst är det ett tecken på att
organisationen vill bli ännu bättre. Genom att synliggöra normer kan vi sedan fatta medvetna beslut
om vilka av dem som vi bör förändra. Annars riskerar organisationen att skapa såväl fysiska som
psykiska trösklar som gör det svårare för vissa att både komma in i organisationen och att behålla sitt
engagemang i den.

Inledning
Denna rapport innehåller resultatet och slutsatserna från den maktmätning som genomfördes på
Sveroks riksmöte 2012. Maktmätningen är en del av projektet NAB – Normer, Attityder och
Beteenden, som är ett samarbete mellan Sverok och Ung Media för att stärka det interna
jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Maktmätningen genomfördes under ledning av
Diskrimineringsbyrån Uppsala, som också har ansvarat för framtagandet av denna rapport.
Maktmätningsmetoden utvecklades ursprungligen av Vi Unga inom ramarna för projektet Mod att
Mäta. Från början mätte metoden enbart jämställdhet mellan kvinnor och män, men har utvecklats
till att idag mäta jämlikhet på samtliga diskrimineringsgrunder.

Om NAB-projektet
NAB står för Normer, Attityder och Beteenden. Projektet är Sveroks och Ung Medias gemensamma
satsning för ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete inom organisationerna. Projektet ska enligt
plan pågå under tre år och startade i juni 2012.
Under första året görs en kartläggning av båda organisationerna utifrån ett mångfalds- och
jämställdhetsperspektiv. Maktmätningen är en del av denna kartläggning. Utifrån kartläggningens
resultat ska en handlingsplan för organisationernas förändringsarbete tas fram.

Om Diskrimineringsbyrån Uppsala
Diskrimineringsbyrån Uppsala är en av fjorton ideella antidiskrimineringsverksamheter i Sverige. Vi
arbetar för att motverka och förebygga diskriminering, samt för att öka människors möjlighet till
inkludering och delaktighet i samhället. Det gör vi genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning
till privatpersoner i diskrimineringsärenden samt genom information, utbildning och
opinionsbildning. Vi är verksamma lokalt, nationellt och internationellt.
Huvudman för Diskrimineringsbyrån Uppsala är Uppsala Föreningsråd. Uppsala Föreningsråd
etablerades 1942 och är en samarbetsorganisation för över 300 ideella föreningar i Uppsala.
Diskrimineringsbyrån Uppsala startades 2005 som ett led i Uppsala Föreningsråds arbete med
integrationsfrågor.
Diskrimineringsbyrån Uppsala tog vid årsskiftet 2011/ 2012 över maktmätningsmetoden från Vi
Unga. Vår ambition med att erbjuda organisationer maktmätningar är att kunna bidra till att stärka
det civila samhället samt göra det tillgängligt och inkluderande för fler.

Disposition
Denna rapport består av fyra delar. Den första delen är den inledande, där bland annat mätningens
teoretiska och metodologiska grund presenteras. I den andra delen redovisas resultatet från
mätningen. Den tredje delen omfattar en analys av resultatet och de slutsatser som kan dras. I den
fjärde och sista delen presenteras sedan ett antal rekommendationer för organisationens framtida
arbete. I slutet av rapporten finns en ordlista till hjälp ifall något ord är svårt att förstå.

Teori
Maktstrukturer och normer finns överallt i samhället. De påverkar våra handlingsmönster och våra
möjligheter att agera och ta plats. Att synliggöra och problematisera normer och maktstrukturer i
olika sammanhang är därmed av stor vikt ur ett jämlikhetsperspektiv.

Civilsamhället
”Den svenska demokratins historia är till stora delar det civila samhällets historia”, står att läsa i
regeringens proposition En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55). Rätten att organisera
sig för att påverka samhället och den egna positionen är följaktligen en viktig demokratisk rättighet.
För att civilsamhället ska vara levande och mångsidigt, samt en plats där idéer föds och utvecklas till
samhällsomvälvande förändringar, räcker dock inte rätten att organisera sig. Inom det civila
samhället måste också frihet, öppenhet och jämlikhet vara rådande så att alla kan delta på lika villkor
och känna en trygghet i att uttrycka sina åsikter. Detta är en förutsättning för civilsamhällets inre
funktion, men också för dess trovärdighet och legitimitet utåt.
Det finns mycket forskning som visar att det spelar roll huruvida människor är engagerade i det civila
samhället eller ej. En av de mest framträdande forskarna inom fältet är Robert Putnam som menar
att engagemanget är viktigt för att det skapar socialt kapital, det vill säga tillit, i ett samhälle. Han
identifierade ett samband mellan ett högt deltagande i civilsamhället å den ena sidan och saker som
en bättre fungerande demokrati, högre ekonomisk tillväxt och en lägre brottslighet å den andra.
Genom att gå samman kan människor påverka saker som för en enskild individ kan vara svåra att
förändra. Om individer eller grupper inte upplever att de kan påverka samhällsutvecklingen och de
egna livsvillkoren uppstår utanförskap, maktlöshet och bristande delaktighet i demokratin.
Att synliggöra och problematisera hur normer och maktstrukturer påverkar vilka som deltar i det
civila samhället är därför viktigt. Tidigare studier har bland annat visat att personers
socioekonomiska förutsättningar, kön, etnisk tillhörighet, sexualitet och funktionsförmåga är faktorer
som påverkar graden av deltagande i civilsamhället. Engagemang i det civila samhället bör vara
frivilligt och upp till var och en, men dessa tydliga mönster mellan engagemang och andra faktorer
gör det sannolikt att valet inte är så fritt idag utan istället påverkas av människors identitet och
bakgrund.

Normer och makt
Normer är uttalade eller osynliga regler som människor i ett speciellt sammanhang förväntas följa.
Reglerna kan handla om hur vi ser ut, beter oss, vilka åsikter vi har eller hur vi pratar. Normer
påverkar oss alla och finns i alla sammanhang, till exempel i en förening, i skolan eller på en
tågstation. Det är oftast i situationer när en person bryter mot normerna som de blir synliga. En del
normer är nödvändiga och bidrar positivt till exempelvis ökad effektivitet och vår förmåga att förstå
omvärlden. Andra normer för istället negativa konsekvenser med sig, som till exempel att begränsa,
exkludera och osynliggöra människor. En person som bryter mot normen märker det oftast genom
omgivningens reaktioner. Det är oftast de normer som är oskrivna, och osynliga för de som följer
dem, som orsakar problem när nya människor kommer in i en grupp eller en förening.
Normer kan se olika ut och förändras över tid. De är inte likadana överallt och förändras beroende på
sammanhanget. I Sverige ser vi till exempel att normer kan ta sig olika uttryck i olika samhällsklasser,
åldersgrupper eller föreningar. Normer skapas och upprätthålls genom att beteenden som följer

normen uppmuntras medan beteenden som bryter mot normen bestraffas. För att ta reda på vad
normen är i en förening kan en fundera kring vad som tas för givet om människor i föreningen, vilka
personer föreningens verksamhet är anpassad för eller vilka som sällan behöver förklara sig i
föreningen.
Normer är även tätt sammankopplade med makt. Mellan normer och makt finns ett ömsesidigt
förstärkande förhållande i och med att personer med makt påverkar normen i hög utsträckning och
normpersoner i sin tur lättare har tillgång till makt genom att verksamheter är anpassade för dem,
att de tas för givet och så vidare. Men vad är då makt? Makt innebär sammanfattningsvis
möjligheten att ha inflytande över en situation, men även att kunna fatta beslut som påverkar andras
intressen. Makt skapas i mötet mellan människor och är situationsanpassad och föränderlig. Makt
kan ges utifrån en persons position (formell makt) eller innehas inofficiellt i ett sammanhang
(informell makt). Det är viktigt att synliggöra både den formella och den informella makten, samt att
vara medveten om sin egen maktposition, för med makt kommer även ansvar. Genom att synliggöra
makten ges det utrymme att hantera och förhålla sig till den.
Det finns många olika sätt att tala om makt. Vi Unga beskriver i metodhandboken ageraguiden hur
makt kan ha olika dimensioner. De kallar dessa för cowboymakt, ranchägarmakt och sheriffmakt. Den
förstnämnda innefattar makt genom handling, det vill säga att till exempel tala under ett möte eller
att fatta beslut. Denna typ av makt förknippas med resurser, pengar, positioner eller röster och äger
rum i ett särskilt rum eller sammanhang. Cowboymakten finns på så sätt bara när den syns.
Ranchägarmakt handlar om att bestämma vad spelet ska handla om, till exempel att bestämma vad
som ska diskuteras eller ej på ett möte genom att sätta dagordningen. I den maktdimension ingår
även ryktet om makt, som ibland blir lika starkt som den reella makten. På ett årsmöte skulle denna
typ av makt kunna handla om att någon använder sig av härskartekniker eller att någon bestämmer
hur lång tid olika diskussioner får ta. Jämfört med cowboymakten är ranchägarmakten svårare att få
syn på.
Den sistnämnda dimensionen av makt, sheriffmakten, handlar om att konstruera vad som är normalt
eller inte i ett visst sammanhang. De som har makten att bestämma detta är de som håller sig
innanför normens gränser. På ett möte kan denna typ av makt handla om att ha tolkningsföreträde
eller att ha makt att bedöma vad som är viktigt eller ej. Denna typ av makt kan även exemplifieras
med de normer som blir upphöjda till sanningar. Sheriffmakten är mycket svårare att se än både
cowboy- och ranchägarmakten.

Diskrimineringsgrunderna
En diskrimineringsgrund är en del av en person som skyddas mot diskriminering av
diskrimineringslagen. De grunder som skyddas enligt svensk lag vilar på FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och EG-direktiven. Diskrimineringslagen omfattar idag sju
diskrimineringsgrunder; etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Det innebär att ingen
enligt lag får missgynnas eller trakasseras om det som händer kan kopplas till någon av dessa
grunder.
Ingen får missgynnas eller trakasseras utifrån sin etniska tillhörighet eller utifrån föreställningar om
vilken etnisk tillhörighet personen har. Med etnisk tillhörighet menas en persons nationella eller

etniska ursprung, hudfärg, språk, födelseland eller liknande. Det går att ha flera etniska tillhörigheter
samtidigt och varje person har rätt att själv bestämma vilken etnisk tillhörighet hen vill identifiera sig
med. I dagens Sverige finns en svenskhetsnorm där ”svenskhet” associeras med vithet, en viss typ av
kulturell bakgrund samt ett svenskt uttal. Personer som stämmer in på detta blir sällan ombedda att
bevisa sin svenskhet. Personer som passar in i svenskhetsnormen drabbas också sällan av
diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller hudfärg, medan de som bryter mot den riskerar att
bli diskriminerade.
Med funktionsnedsättning avser lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en människas funktionsförmåga. Dessa begränsningar kan bero på skador eller
sjukdomar som fanns vid födseln, har uppkommit senare eller förväntas uppkomma. Exempel på
funktionsnedsättningar kan vara ADHD, synskada, rörelsehinder eller dyslexi. Ingen får enligt lag
missgynnas eller trakasseras utifrån sin funktionsnedsättning eller utifrån föreställningar om
personens funktionsförmåga. Funktionsnorm kallas den norm som hänger samman med
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Vi kan bland annat lägga märke till den normen genom
att titta på hur vår fysiska miljö ofta är byggd på ett sätt som är anpassat för att vi ska förflytta oss
gående och utan hjälpmedel. Vad som anses vara en funktionsnedsättning avslöjar i sin tur mycket
om hur funktionsnormen ser ut i vårt samhälle.
Juridiskt kön är det kön som staten tillskriver en person vid födseln eller senare, och som bland annat
står utmärkt i våra pass. I svensk lagstiftning erkänns två kön, nämligen man och kvinna.
Diskrimineringsgrunden kön skyddar även transsexuella, det vill säga personer som har ändrat eller
avser att ändra sin juridiska könstillhörighet. Ingen person får missgynnas eller trakasseras utifrån sitt
kön eller utifrån andras föreställningar om personens kön. Normer som hänger samman med kön
kallas ofta maskulinitetsnorm och femininitetsnorm.
Det går dock att se på kön ur fler dimensioner än den juridiska. Vårt biologiska kön kan variera utifrån
vår kromosomuppsättning, våra hormonnivåer och våra genitaliers utseende. En persons
könsidentitet kan sammanfattas till det som vi själva upplever − om vi känner oss som män, kvinnor
eller identifierar oss bortom dessa kategorier. Vårt könsuttryck är det sätt som vi uttrycker vår
könstillhörighet på. Tvåkönsnorm är en benämning på den norm som säger att det ska finnas två
olikartade kön. Personer som skyddas mot diskriminering inom ramarna för grunden
könsöverskridande identitet eller uttryck bryter mot tvåkönsnormen. Det kan handla om
transpersoner som identifierar sig som varken kvinnor eller män, eller som både och. Grunden
skyddar även personer som genom kläder eller andra attribut uttrycker sin könstillhörighet på sätt
som överskrider tvåkönsnormen.
Diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning omfattar både religiösa föreställningar
och andra trosuppfattningar som anses har samband med religion. Exempel på religioner och andra
trosuppfattningar är islam, kristendom, buddhism och ateism. Ingen får missgynnas eller trakasseras
utifrån sin religion eller utifrån andras uppfattningar om vilken religion eller trosuppfattning
personen har. Sverige präglas av en kristen men sekulär norm. Det innebär att starka kristna uttryck
eller uttryck för annan trosuppfattning än kristendom, agnosticism eller ateism ofta anses
normbrytande. Att komma ut som troende kan följas av förlöjligande eller misstänkliggörande. Detta
trots att samhället präglas av kristendomen, vilket bland annat märks genom hur almanackan är
utformad.

Sexuell läggning kan sägas ha tre aspekter; hur en person identifierar sig, vilka preferenser gällande
kön på partner hen har, och vilka hen faktiskt har relationer med. Dessa tre aspekter utgör
sammantaget sexuell läggning i lagens mening och lagen erkänner tre olika läggningar; bisexuell,
heterosexuell och homosexuell. Dock är inte människors sexuella läggning så linjär som lagen
framställer den. Föreställningen om att människors sexualitet kan delas in i heterosexualitet,
bisexualitet och homosexualitet bygger ju på en acceptans av tvåkönsnormen. Normen som hänger
samman med diskrimineringsgrunden sexuell läggning kan benämnas som heteronormen.
Heteronormen innebär att människor antas vara heterosexuella tills motsatsen bevisas. Det är detta
antagande som till exempel gör att heterosexuella inte behöver komma ut med sin sexuella läggning,
vilket personer med andra sexuella läggningar ständigt tvingas till. Vid diskriminering kopplad till
sexuell läggning handlar det ofta om någon som uppfattas ha brutit mot heteronormen.
När det kommer till ålder så syftar lagen på en persons uppnådda livslängd. I Sverige går det att prata
om en åldersnorm, ”yrkesverksam ålder” eller medelåldersnorm. Vilken ålder som är den normativa
varierar dock i olika kontexter. Det gemensamma är att normerna kopplade till ålder innehåller
starka föreställningar om hur människor i olika åldrar ska bete sig, vilka intressen som är lämpliga för
en person utifrån personens ålder och så vidare.

Intersektionalitet
Begreppet intersektionalitet synliggör hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer i
samhället. Maktordningar är beroende av varandra och ett intersektionellt perspektiv upplöser
gränserna mellan exempelvis kön och etnicitet, för att rikta uppmärksamheten mot hur dessa
samverkar med varandra. Ett intersektionellt perspektiv gör det lättare att se och förstå hur
maktstrukturer skapas, fungerar och förändras. Då olika maktordningar samverkar med varandra
kan vi inte prata om patriarkala strukturer utan att också se hur etnisk tillhörighet och sociala
förhållanden påverkar människors tillskrivna status i en specifik situation.

Metod
Maktmätningsmetoden är utformad för att mäta makten på ett specifikt möte. Hur makten är
fördelad på ett specifikt möte är intressant i sig, eftersom viktiga beslut kan fattas på detta möte.
Men genom att mäta makten under ett möte kan vi också få en aning om hur makten är fördelad
inom organisationen i stort. Detta beror givetvis på i vilken mån det specifika mötet vi mäter makten
under är representativt för organisationen i helhet.
Mätmetoden är uppdelad i tre delar. En del av mätningen utförs före mötet, en del under mötet och
den sista delen efter mötet. Dessa delar innehåller i sin tur olika mätmoment. Samtliga delar av
mätningen kopplas sedan samman i analysen för att ge en helhetsbild av mötet ur ett
jämlikhetsperspektiv.

Före riksmötet
Före riksmötet analyseras de handlingar som ligger till grund för detsamma. Vi går till exempel
igenom inbjudan till mötet, dagordningen, motioner och andra handlingar som behandlas under
riksmötet, för att undersöka graden av tillgänglighet, i vilken mån deltagarnas olika behov tillgodoses,
samt för att undersöka användningen av härskar- och främjartekniker. Deltagarna fyller i en
deltagarenkät (se bilaga 1) som ställer frågor om vilka förväntningar som deltagarna har på mötet. I
enkäten kartläggs även deras identiteter och bakgrunder för att få kunskap om representationen på
riksmötet.
Som tidigare nämnts utgår mätningen främst från de maktordningar som kan kopplas till
diskrimineringsgrunderna. För att kunna göra detta måste diskrimineringsgrunderna först
operationaliseras, det vill säga omvandlas till något mätbart, och detta görs genom frågorna i den
första deltagarenkäten. Denna operationalisering är svår av flera anledningar. Till hjälp i
operationaliseringsarbetet har det därför funnits en referensgrupp med olika kompetenser.
En av svårigheterna har varit att skilja mellan synliga och osynliga identitetsvariabler. Vissa saker, till
exempel sexualitet eller religion, syns inte utåt. Andra saker är tydliga hos somliga men mindre
tydliga hos andra, till exempel funktionsnedsättningar eller ålder. Av den anledningen ställer enkäten
oftast frågor om vad omgivningen uppfattar någon som, snarare än vad någon är. I fallet med
funktionsförmåga frågar enkäten dels ifall en person har en eller flera funktionsnedsättningar, dels
ifall dessa är kända av omgivningen i de fall svaret på den första frågan är ja. Det är dock viktigt att
tänka på att eftersom vi både mäter makt som riktas mot personer och makt som personer själva tar
sig under mötet, blir både synliga och osynliga identitetsvariabler viktiga.
En annan svårighet har varit att vissa av diskrimineringsgrunderna inte låter sig operationaliseras
genom en eller ett par frågor. De omfattar så många olika aspekter av en människa. Ett tydligt
exempel på det är diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Där har vi valt ut ett par frågor som vi
anser omfattar några aspekter kopplade till en persons etniska tillhörighet, men har långt ifrån täckt
in alla delar som skulle kunna vara relevanta.

Under riksmötet
Under riksmötet mäter vi olika aspekter av maktutövande. Resultatet från dessa mätningar kopplas
sedan samman med den enkät som deltagarna fyllt i innan mötet, för att kunna se vilka grupper som
har tillgång till makt och vilka som inte har det. Sammankopplingen möjliggörs genom att deltagarna
först anger ett nummer i sin enkät som de sedan bär synligt på en nummerlapp under hela mötet.

Metoden är testad och utvecklad för att kunna mäta makt på de tre vanligaste mötesformerna under
ett årsmöte; plenum, påverkanstorg/ friformsdebatt och beredningsgrupp. Under Sveroks riksmöte
användes samtliga mötesformer. Maktmätningen genomfördes under mötesformerna plenum, det
vill säga förhandlingar i helgrupp, och friformsdebatt, som är diskussioner på olika teman i mindre
grupper.
Makt tar sig till uttryck på en mängd olika sätt vilket gör den svår att mäta. Det är omöjligt att mäta
samtliga former av maktutövande så ett urval måste göras. Inom maktmätningsmetoden har vi valt
att fokusera på tre former av maktutövande under plenumförhandlingar; taltid, talträd och
användandet av härskar- och främjartekniker. Under friformsdebatten registrerar vi hur aktiva olika
deltagare är samt observerar hur de agerar.
Taltid
Att mäta taltid handlar, precis som det låter, om att mäta hur länge mötesdeltagarna pratar. Vi mäter
också hur många gånger de talar, det vill säga hur många inlägg de gör. Att tala mycket är att ta stor
plats och mycket utrymme under ett möte. Det handlar om att någon ger sig själv makt i rummet
genom att tala, alltså det vi brukar kalla cowboymakt. Men det är viktigt att tänka på att en persons
möjligheter eller vilja att ta plats genom att tala kan påverkas av hur bekväm en person känner sig på
mötet, vilka frågor som behandlas, eller vilken respons personen fått från andra deltagare då den
tagit plats tidigare. På så sätt går det att koppla mätandet av taltid till samtliga av de tre former av
makt som presenterades i teoridelen.
Talträd
Den del av mätningen vi kallar för talträd handlar om hur beslut fattas under årsmötet. Vi mäter vilka
personer och grupper som lägger förslag samt vilkas förslag som blir bifallna respektive avslagna. I
talträdsmätningen undersöker vi också användandet av mötestekniska frågor såsom att ställa
ordningsfrågor, begära streck i debatten och votering. På så vis kan vi se vilka som har utrymme och
makt att påverka genom att lägga förslag och som därmed sätter dagordningen. Vi kan också se hur
normen upphöjs till sanning genom att vissa personers förslag värderas högre och får större bifall än
andra personers.
Härskar- och främjartekniker
Härskar- och främjartekniker är båda exempel på strategier för att skapa och befästa makt. Därför
mäter vi av och mot vem som härskar- och främjartekniker används under ett möte. Härskar- och
främjartekniker resulterar i ett befästande, stärkande och försvar av maktskillnader och används ofta
i normens tjänst. Detta innebär att de främst drabbar de som inte har samma makt, eller möjligheter
till makt, som normgrupperna. I mätningen kopplar vi härskar- och främjartekniker till
diskrimineringsgrunderna av just denna anledning. Det är dock viktigt att komma ihåg att makten tar
sig olika uttryck beroende på sammanhang och därför kan användas av och mot vem som helst av
oss.
Vissa härskartekniker är tydliga, andra mindre tydliga men alla har samma effekt - att begränsa
människors och gruppers möjlighet till inflytande och påverkan. Vår förhoppning är att mätningen av
härskartekniker kan identifiera och uppmärksamma ”osynliga” beteenden som exkluderar,
förminskar och skapar osäkerhet under ett möte. Främjartekniker fungerar på samma sätt, men
istället för att bestraffa beteenden som inte följer normen belönar de beteenden som följer normen

och på så vis befästs och stärks normen. I bilaga 3 finns en fullständig lista över vilka typer av härskarrespektive främjartekniker vi mäter.
I jämförelse med övrigt som vi mäter är bedömningen om vad som är en härskar- eller främjarteknik
ofta mer subjektiv. Det kan ibland vara svårt att bedöma om något, till exempel att en person sitter
och skickar ett sms med sin mobil när någon står i talarstolen, är ett exempel på härskartekniken
osynliggörande eller inte. Kanske skickar personen ett sms till någon om att de ska göra ett
gemensamt motförslag till det som personen i talarstolen föreslår? I dessa fall har vi snarare tänkt på
effekt än avsikt. Härskartekniker minskar maktutrymmet för den som utsätts på olika sätt. Om jag
står och talar i talarstolen och märker att några i rummet inte lyssnar utan sitter och sysslar med
andra saker kan det exempelvis påverka mig genom att jag blir osäker eller att jag inte känner mig
lyssnad på. Detta händer oavsett vad personernas avsikt är, det vill säga att om det de gör är
relaterat till mitt framförande kan känslan hos mig fortfarande bli densamma. Med anledning av den
effekten har vi betraktat detta som en härskarteknik i mätningen. Men härskartekniker kan även vara
direkt avsiktliga, till exempel att någon demonstrativt vänder ryggen till någon som talar för att
stänga den ute eller säger något förminskande till någon. Inom härskar- och främjarteknikerna ryms
alltså många olika typer av beteenden.
När vi mäter härskar- och främjartekniker noterar vi vilken typ av teknik som används, mot vem den
riktas och vem det är som utför den. Vi mäter den som talar i talarstolen, åhörarna samt
mötespresidiet.
Friformsdebatt
Under friformsdebatterna mäter vi aktiviteten hos mötesdeltagarna genom att registrera hur många
gånger de pratar och agerar (till exempel skriver yrkanden eller läser). Denna del av mätningen
kopplas sedan samman med den första deltagarenkäten för att se om det finns mönster för hur olika
grupper agerat under dessa debatter. Efter friformsdebatterna ställde mätarna ett par frågor till
funktionärerna. Frågorna handlade om deras upplevelser om vilka som deltog, hur den fysiska miljön
såg ut och om det fanns några hinder för deltagande.
Tillgänglighet
Under hela mötet mäts även tillgängligheten och i vilken grad mötet är anpassat efter de behov som
finns hos mötesdeltagarna. Genom denna del av mätningen kan vi undersöka om olika grupper
prioriteras och andra åsidosätts, genom till exempel riksmötets och lokalens utformande. Denna del
av mätningen mäter framför allt hur normen upphöjs till sanning genom att undersöka vilka normer
mötet är anpassat efter och är inte kopplad till de identitetsvariabler som redovisas genom den
förberedande deltagarenkäten.

Efter riksmötet
Efter riksmötet fick deltagarna fylla i en andra deltagarenkät. I enkäten ställdes frågor om deras
upplevelser av riksmötet, hur de ansåg att makten fördelats, samt vad de tyckte skulle kunna
förbättras. Denna del av mätningen är mycket viktig eftersom den visar hur mötesdeltagarna själva
upplevt maktfördelningen under mötet, till skillnad från övriga delar av mätningen som fokuserar på
vad vi som mätare kan se utifrån.

Analys av resultaten
Resultaten av mätningen analyseras genom kvantitativa statistiska metoder för att nå slutsatser om
vilka personer som har tillgång till makt under riksmötet, vilka personer som verkar utgöra normen
och vad detta kan få för konsekvenser. Det vi genom mätningen kan uttala oss om är mönster eller
tendenser till maktskillnader och ojämlikhet. Till exempel att det finns en samvarians i statistiken från
riksmötet i form av att de som av sin omgivning ses som män i snitt per person talar fler gånger och
längre än övriga. Det är däremot inte, med denna typ av deskriptiv analys, möjligt för oss att bevisa
kausalitet, det vill säga att snedfördelningen i taltid och antal inlägg beror på deltagarnas kön.
Till hjälp för analysen används utöver den kvantitativa statistiken även mer kvalitativa metoder, till
exempel intervjuer med funktionärer och granskning av möteshandlingar, för att ge ytterligare
kunskap om makt och normer under riksmötet. De teorier som ligger till grund för metoden används
för att förstå och tolka resultatet, samt för att motivera slutsatserna. En av mätmetodens främsta
styrkor är just dess omfattning och att vi mäter flera olika aspekter av makt. Tillsammans ger
resultaten från metodens olika delar en helhetsbild av det möte vi mäter. Därför försöker vi hela
tiden koppla samman de olika resultaten från de olika delarna av mätningen för att få en mer samlad
och tydligare bild av maktstrukturerna inom organisationen.
Viktigt att ha i åtanke är att underlaget vi mäter på, det vill säga personerna på ett möte, sällan är
särskilt stort. Även om Sveroks riksmöte är större än många andra organisationers är antalet
personer som ingår i mätningen fortfarande en utmaning för mätningen. Ett begränsat totalt antal
personer gör att ett litet antal personer kan få en stor inverkan på mätningen, vilket är något som
måste beaktas vid analysen av resultatet. Mätningen är ändå av stort värde. Den synliggör tendenser
och mönster som organisationen kan välja att arbeta för att förändra eller behålla. På så sätt kan den
fungera som en ögonöppnare och som underlag för förändringsarbete. Ifall vi sedan väljer att följa
upp mätningen med fler mätningar över tid kan det stärka resultatet ytterligare.

Resultat
I denna del av rapporten presenteras resultaten av mätningen. Först behandlas representationen
bland deltagarna under riksmötet. Därefter redovisar vi resultaten från taltidsmätningen, följt av
talträdsmätningen, mätningen av härskar- och främjartekniker samt mätningen under
friformsdebatten. Slutligen presenterar vi svaren på utvärderingsenkäten och mätningen av
tillgängligheten före och under mötet.

Representation
I detta kapitel redovisas resultaten från den deltagarenkät som mötesdeltagarna svarade på när de
registrerade sig på riksmötet. Fokus kommer framförallt att ligga på den del av enkäten som handlar
om identitet och bakgrund, för att se vilka kategorier av människor som var representerade under
mötet. Utifrån kunskapen om vilka grupper som finns representerade under riksmötet kan vi också se
tendenser till vilka grupper som utgör normen inom Sverok. En viktig aspekt av representation är
vilka signaler det sänder att vissa grupper dominerar under riksmötet medan andra inte finns
representerade där.
Sveroks riksmöte ska ju representera organisationens medlemmar och företräda deras intressen.
Därför kan det vara intressant att jämföra representationen under riksmötet med hur det ser ut i
organisationen i stort. När det gäller ålder och kön är detta möjligt, och i dessa fall gör vi det, men
vad gäller de andra områdena finns det ingen statistik att jämföra med.
Vad gäller redovisningen av statistik från riksmötet kommer den att ske på två olika sätt. Dels visas
statistik för samtliga riksmötesdeltagare, dels redovisas den enbart för de valda representanterna på
mötet. Där det behövs visas statistik på båda sätten, på andra ställen redovisas endast statistik för
samtliga eller för de valda representanterna på mötet. Uppdelningen blir som följer.
Grupp 1 – valda representanter
Ombud
Reserver
Distriktsrepresentanter
Förbundsstyrelsen
Valberedare
Revisorer

Grupp 2 – administrativa funktioner och gäster
Mötespresidiet
Funktionärer
Anställda
Gäster

Förutom att resultaten från denna del av undersökningen talar om vilka grupper som finns
representerade under riksmötet utgör den också grunden för resten av mätningen eftersom det
endast är de grupper som finns representerade i tillräckligt stor utsträckning under riksmötet vi kan
mäta utifrån. Med det menas att de grupper som är för små inte kan undersökas i mätningen,
eftersom underlaget blir för litet för att uttala sig om några strukturer. Vi har valt att lägga gränsen
vid 10 %, vilket innebär att vi ej redovisar någon statistik eller gör analyser för grupper som utgör
mindre än 10 % av det totala antalet mötesdeltagare. Detta är också ett led i att värna deltagarnas
anonymitet. I rapporten gör vi dock ett undantag för denna tioprocentsregel och det är när vi
redovisar taltidsstatistik kopplat till position i organisationen. Där redovisar vi statistiken för samtliga
grupper, oavsett storlek, då vi tror att det är nödvändigt för tolkningen av maktmätningens resultat
att se hur otroligt mycket taltiden skiljer sig mellan olika personer beroende av deras positioner i
organisationen.

Bortfall
På mötet deltog 152 personer om vi bortser från maktmätarna. Att maktmätarna inte ingår i
mätningen beror naturligtvis på att de ej tillhör det ordinarie riksmötet och mätningen bör
följaktligen inte ta hänsyn till deras närvaro och agerande. Vidare har de personer som ingick i
mötespresidiet uteslutits från de delar av mätningen som handlar om att ta plats. Anledningen till att
vi även uteslutit mötespresidiet ur mätningen är att deras agerande i mycket stor utsträckning styrs
av deras respektive roller. Det är exempelvis vanligt att mötesordföranden upptar en stor del av
talutrymmet, medan sekreteraren talar mycket lite eller ingenting. Detta skulle i så fall innebära att
deras formella makt riskerar att snedvrida mätningens resultat om de inkluderas. Det är dock ändå
viktigt att tänka på mötespresidiets agerande och identitet då de är mycket synliga på riksmötet. Vi
valde därför att tilldela även mötespresidiet en nummerlapp för att kunna göra observationer kring
detta och för att de ska kunna ingå i den delen av mätningen som handlar om representationen på
mötet.
Av de 152 personer som deltog på riksmötet svarade 147 på den första deltagarenkäten. Vissa
deltagare valde också att inte svara på någon eller några enskilda frågor. I tabellen nedan redovisas
bortfallet på respektive fråga. Bortfallet från den andra deltagarenkäten redovisas längre fram i
rapporten.
Tabell 1 – Bortfall deltagarenkät 1
Fråga

Antal bortfall

Deltagarnummer

5

Ålder

5

Omgivningen uppfattar mig som (könsidentitet och könsuttryck):

5

Praktiserar du någon religion?

6

Om ja, vilken?

0*

Vad har du för sexuell läggning?

7

Är du född utanför Sverige?

5

Är någon av dina föräldrar födda utanför Sverige?

5

Vilken del av världen kommer du/din/dina föräldrar ifrån?

6

Har du en eller flera fysiska/psykiska funktionsnedsättningar?

8

Om ja, är funktionsnedsättningarna synliga, hörbara eller på annat sätt
kända av omgivningen?

0*

Hur många Sverok-riksmöten har du varit på tidigare?

7

Hur har du förberett dig inför riksmötet?

6

Vad tycker du om handlingarna?

20

Hur troligt är det att du deltar i diskussioner i plenum?

5

Hur troligt är det att du deltar i diskussionerna under friformsdebatterna?

7

Jag är främst aktiv inom (speltyp):

9

Hur många år har du varit medlem i din förening?

14

* Bortfallet på dessa frågor är angivet som noll eftersom ingen som svarat ja på föregående frågor (som följdfrågan är beroende av) har
valt bort att svara på dessa frågor, och vi kan ju inte uttala oss om huruvida frågorna skulle ha varit relevanta för de som inte svarade på de
föregående frågorna.

Generellt kan sägas att bortfallet var ganska lågt. Det är främst frågan om vad deltagarna tyckte om
möteshandlingarna som sticker ut med 20 bortfall. De flesta som avböjt att svara på den frågan har
dock angett att de inte förberett sig inför mötet på frågan innan och därmed kan denna fråga kännas
irrelevant för dem. Även vad gäller bortfallet på frågan om antalet medlemsår (14 stycken) beror de
flesta på att frågan inte var aktuell för alla att besvara. Exempelvis funktionärer och gäster är sällan
medlemmar i organisationen och kan därmed inte ange något svarsalternativ.
Utifrån resultatet ovan kan vi konstatera att bortfallet för de enskilda frågorna är så pass begränsat
att det inte bör påverka undersökningen i någon större utsträckning.

Position i organisationen
Vilken position i organisationen som en person har kan naturligtvis spela stor roll för deltagandet. På
Sveroks riksmöte deltog följande personer i maktmätningen:
Position i organisationen

Position i organisationen (samtliga)
6%
5%
Ombud

5%

2%

Reserver
Distriktsrepresentanter

3%

Förbundsstyrelsen

3%

Valberedare

7%

53%

Revisorer
Mötespresidiet
Funktionärer

5%

Anställda
Gäster
11%

Flest deltagare deltar på riksmötet i egenskap av ombud (78 stycken, 53 %), näst flest är reserverna
(17 stycken, 11 %). Sju personer (5 %) av samtliga deltagare på riksmötet deltar som
distriktsrepresentanter. Tio personer (7 %) utgör förbundsstyrelsen, 4 stycken (3 %) är valberedare
och lika många (4 stycken, 3 %) är revisorer. Från mötespresidiet ingick tre personer i maktmätningen
(2 %). Likaså åtta funktionärer (5 %), sju anställda (5 %) och nio gäster (6 %).

Ålder
I den första deltagarenkäten är en av identitetsmarkörerna vi ställer en fråga om deltagarnas ålder.
På Sveroks riksmöte såg åldersfördelningen bland mötesdeltagarna ut enligt följande.
Åldersfördelning (samtliga)

Ålder (samtliga)
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På mötet var den yngsta deltagaren 16 år och den äldsta 59 år. Allra flest (54 stycken, 37 %) var 21-25
år, men även kategorierna 26-30 år (34 stycken, 23 %) och 31 år eller äldre (44 stycken, 30 %) var väl
representerade under mötet. 12 deltagare (8 %) var mellan 18-20 år på mötet och tre stycken (2 %)
var mellan 15-17 år. Ingen på mötet var 14 år eller yngre. Medelåldern på mötet var 28 år.
Om vi endast inkluderar grupp 1, det vill säga gruppen med valda representanter, ser vi att det även i
den gruppen finns flest personer mellan 21-25 år (48 stycken, 40 %). Grupperna 26-30 år samt äldre
än 31 år är lika stora (29 stycken, 24 % i vardera) bland de valda representanterna. 11 stycken (9 %)
var mellan 18-20 år och tre stycken (3 %) var mellan 15-17 år. Ingen deltagare var under 14 år på
riksmötet och således inte heller i denna grupp. Medelåldern i gruppen är något över 27 år, alltså
något lägre än för mötet i sin helhet. Detta innebär att de valda representanterna har en något lägre
snittålder än övriga.

Åldersfördelning (grupp 1)

Ålder (grupp 1)
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Ur Sveroks medlemsstatistik för 2011 kan vi utläsa att av de totalt 136718 medlemmarna det året var
124726 stycken under 26 år. Det innebär att drygt 91 % av medlemmarna var under 26 år 2011,
jämfört med endast 52 % av de valda representanterna på riksmötet. Personer över 26 år är således
tydligt överrepresenterade på mötet jämfört med i organisationen i stort.
Utifrån åldersfördelningen kan vi se att vi endast kommer att redovisa statistik och göra analyser
utifrån ålder på grupperna mellan 21-25 år, 26-30 år samt över 31 år, eftersom resterande grupper
består av mindre än 10 % av det totala antalet mötesdeltagare.
Könsidentitet och könsuttryck
I enkäten ställde vi frågan ”Omgivningen uppfattar mig som:” med svarsalternativen kvinna, man och
transperson. Riksmötesdeltagarna har svarat på följande sätt:
Fördelning könsidentitet och könsuttryck (samtliga)

Könsidentitet och könsuttryck (samtliga)
Transperson
3%
Kvinna
22%
Kvinna
Man
Transperson
Man
75%

I diagrammet ovan kan vi se att en betydande majoritet av riksmötesdeltagarna (111 stycken, 75 %)
angav att de av omgivningen uppfattas som män. 33 stycken (22 %) uppgav att de uppfattas som
kvinnor, medan fyra stycken (3 %) uppgav att de uppfattas som transpersoner.
Lyfter vi ut statistiken för grupp 1 ser fördelningen ut enligt följande.
Fördelning könsidentitet och könsuttryck (grupp 1)

Könsidentitet och könsuttryck (grupp 1)
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Det är alltså inga större skillnader mellan valda representanter och övriga mötesdeltagare vad gäller
könsfördelning. Det vi kan se är att bland de valda representanterna uppfattas ännu något fler som
män av sin omgivning än vad fallet var för samtliga riksmötesdeltagare (93 stycken, 77 %).
Sveroks medlemsstatistik för 2011 visar att av de totalt 136718 medlemmarna det året var 11449
kvinnor och 125269 män. Procentuellt innebär det att medan andelen män bland medlemmarna är
knappt 92 % utgör män 77 % av de valda representanterna på riksmötet. I sin tur innebär det att
män, sett till medlemsfördelningen, är underrepresenterade på riksmötet, trots sin dominans sett till
fördelningen på själva riksmötet.
Fördelningen innebär att vi endast kommer att redovisa statistik för och göra analyser på grupperna
kvinnor och män, då gruppen som uppfattas som transpersoner av sin omgivning utgör en för liten
andel.

Religion
Nästa fråga som ställdes i enkäten var ifall deltagarna praktiserar någon religion. Frågan följdes upp
med en fråga om vilken religion en person praktiserar, i de fall som hen praktiserar någon religion. På
den första frågan fick vi följande svar.
Fördelning religionspraktik (samtliga)

Praktiserar du någon religion?
(samtliga)
Ja
21%
Ja
Nej

Nej
79%

En klar majoritet av deltagarna på riksmötet uppgav att de inte praktiserar någon religion (116
stycken, 79 %). Resterande, det vill säga 30 stycken (21 %) svarar att de är praktiserande enligt sin
egen tolkning av vad det innebär. Fördelningen skiljer sig mycket lite om vi isolerar gruppen valda
representanter. 93 stycken (78 %) av dessa uppger att de inte praktiserar religion, medan 26 stycken
(22 %) uppger att de gör det.
Fördelning religionspraktik (grupp 1)

Praktiserar du någon religion? (grupp 1)
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På den andra frågan, om vilken religion en person i så fall praktiserar, fick vi följande svar.

Religionstillhörighet (samtliga)

Vilken religion? (samtliga)
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Av diagrammet framgår att spridningen mellan olika religioner är liten bland de praktiserande
riksmötesdeltagarna. 18 stycken (60 %) av de totalt 30 praktiserande deltagarna anger att de
praktiserar kristendom. 12 stycken (40 %) svarar att de praktiserar någon annan religion än de som
fanns med som svarsalternativ. Många av de deltagare som svarade att de praktiserar någon annan
religion gav även en förklarande kommentar till detta svar. Bland dessa var asatro det vanligast
förekommande alternativet.
Vad gäller religiös tro och praktik finns ej någon statistik vare sig för organisationen Sverok eller
samhället i stort att jämföra med. Är 78 % icke-praktiserande en jämförelsevis hög eller låg andel?
Eftersom det finns så pass liten spridning bland de praktiserande riksmötesdeltagarnas svar kan vi
dock dra slutsatsen att trospraktiserandet på Sveroks riksmöte är relativt homogent i de fall som
deltagarna faktiskt är praktiserande.

Sexualitet
Vi ställde också frågor till mötesdeltagarna om deras sexualitet. Frågan löd: ”Vad har du för sexuell
läggning?” och alternativen som gavs var ”homosexuell”, ”heterosexuell”, ”bisexuell”, ”vet ej” samt
”annan”.
Fördelning sexualitet (samtliga)

Sexualitet (samtliga)
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Ur diagrammet kan vi läsa att 110 stycken (76 %) uppger att de är heterosexuella, 20 stycken (14 %)
bisexuella, 6 stycken (4 %) vet ej, 5 stycken (3 %) homosexuella och 4 stycken (3 %) svarar att de har
någon annan sexualitet.
Separerar vi de valda representanterna från övriga på riksmötet får vi fram följande statistik.
Fördelning sexualitet (grupp 1)
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Skillnaderna från mötet i sin helhet är ganska små. Andelen heterosexuella minskar från 76 % till 73
%, medan andelen bisexuella och homosexuella ökar med två respektive en procentenhet.

Även vad gäller sexualitet saknas statistik på organisations- och samhällsnivå att jämföra med.
Utifrån svarsfördelningen kommer vi endast att redovisa statistik fördelat på grupperna
heterosexuella och bisexuella.
Etnisk tillhörighet
Nästa variabel vi ska titta på är etnisk tillhörighet. För att utreda representationen inom detta
område har vi ställt tre frågor. Den första lyder: ”Är du född utanför Sverige?”. Den andra: ”Är någon
av dina föräldrar födda utanför Sverige?”. För att precisera svaren på dessa frågor ställde vi därefter
frågan: ”Vilken del av världen kommer du/din/dina föräldrar ifrån?”. På den första frågan fick vi
följande svar.
Fördelning födelseland (samtliga)

Är du född utanför Sverige?
(samtliga)
9%

Ja
Nej
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Den stora majoriteten på riksmötet är födda i Sverige, 133 stycken (91 %). 13 stycken (9 %) uppger
att de är födda utanför Sverige. Siffrorna är exakt desamma om vi enbart tittar på gruppen valda
representanter. Mötesdeltagarna på Sveroks riksmöte kan därmed sägas vara ganska homogena vad
gäller födelseland. I och med att gruppen som är född utanför Sverige är mindre än 10 % kommer
ingen statistik att redovisas eller analyser att göras baserat på dessa kategorier.

Vad gäller mötesdeltagarnas föräldrars födelseland uppgav de svarande följande.
Fördelning föräldrars födelseland (samtliga)

Är någon av dina föräldrar födda
utanför Sverige? (samtliga)
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Även här uppger en majoritet Sverige som födelseland. 119 stycken (82 %) uppger att de inte har
någon förälder som är född utanför Sverige. Resterande, det vill säga 26 stycken (18 %) uppger
följaktligen att de har minst en förälder som är född i ett annat land än Sverige. Även här är
fördelningen exakt densamma när vi isolerar gruppen valda representanter för att titta enbart på
den. I fallet med föräldrars födelseland är båda grupper tillräckligt stora för att vi ska kunna
presentera statistik och dra slutsatser kring dem.

I enkäten ställde vi även en följdfråga om vilken del av världen som de svaranden eller deras föräldrar
kommer från. Resultatet på den frågan blev följande.
Del av världen
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Av de som uppger att de antingen själva är födda utanför Sverige eller att de har minst en förälder
som är född utanför Sverige är ett annat europeiskt land det vanligaste svaret (14 stycken, 10 %).
Några har också angivit ett annat nordiskt land (9 stycken, 6 %) samt Asien (2 stycken, 1 %). Central/
Sydamerika och Nordamerika har slutligen angivits av en deltagare vardera. Procentsatserna i
diagrammet uppgår sammantaget till 101 %, vilket beror på att diagrammet inte avrundar procenten.

Funktionalitet
I den första deltagarenkäten har vi även med frågor om deltagarnas funktionalitet. För att kartlägga
representationen på denna punkt frågar vi: ”Har du en eller flera fysiska/psykiska
funktionsnedsättningar?”. Svaren på denna fråga fördelar sig enligt diagrammet nedan.
Fördelning funktionalitet (samtliga)

Har du en eller flera fysiska/psykiska
funktionsnedsättningar? (samtliga)
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Statistiken över svaren på denna fråga visar att 80 % av mötesdeltagarna, 114 stycken, uppger att de
inte har någon funktionsnedsättning och 20 %, 29 stycken, uppger att de har en eller flera
funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på de valda representanterna på mötet ser fördelningen ut
som följande.
Fördelning funktionalitet (grupp 1)

Har du en eller flera fysiska/psykiska
funktionsnedsättningar? (grupp 1)
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Skillnaden är liten från gruppen i sin helhet. 92 personer (79 %) uppger att de inte har någon
funktionsnedsättning medan 24 stycken (21 %) uppger att de har en eller flera. Även när det gäller

funktionsförmåga saknar vi statistik för organisationen i sin helhet att jämföra med. Storleken på
dessa grupper gör att vi har möjlighet att presentera statistik för och göra analyser på båda.
För att avgöra om dessa personers funktionsnedsättningar är kända eller inte har vi också ställt
följdfrågan ”Om ja, är funktionsnedsättningarna synliga, hörbara eller på annat sätt kända av
omgivningen?”. En funktionsnedsättning kan påverka en person oavsett om den är känd eller inte,
men är den känd kan den även påverka andras bemötande av personen etc. Vi kunde då se att 18
stycken (62 %) av de som uppgivit att de har en eller flera funktionsnedsättningar svarade att dessa
funktionsnedsättningar är kända av omgivningen, medan 6 stycken (21 %) svarade att den inte är
det. Fem stycken (17 %) anger att de inte vet om deras funktionsnedsättningar är kända av
omgivningen. Av totalen är dock dessa kategorier för små för att vi ska kunna göra några vidare
analyser på dem.
Erfarenhet av organisationen
Att ha erfarenhet från tidigare riksmöten och på så sätt veta hur ett riksmöte går till kan göra att en
känner sig mer bekväm och trygg att delta och därmed kan utöva mer makt. Vi har därför frågat
mötesdeltagarna hur många riksmöten för Sverok de har deltagit på före det aktuella riksmötet.
Fördelning erfarenhet av riksmöten (samtliga)
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Utifrån svaren på denna fråga går det att se att allra vanligast är att inte ha varit på något riksmöte
tidigare (47 stycken, 32 %). Därefter har flest varit på 2-3 riksmöten (35 stycken, 24 %). 22 stycken
(15 %) har varit på ett riksmöte tidigare och 20 stycken (14 %) har varit på mellan 4-5 riksmöten före
detta. 15 deltagare (10 %) har varit på mellan 6-10 riksmöten och 6 stycken (4 %) har varit på elva
eller fler.

Om vi isolerar de valda representanterna på riksmötet fördelar sig svaren så här.
Fördelning erfarenhet av riksmöten (grupp 1)

Procent
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Även när vi har isolerat denna grupp är det vanligaste svaret att inte tidigare ha varit på något
riksmöte, 37 stycken (31 %) har uppgivit det. 31 stycken (26 %) har varit på 2-3 riksmöten, 19 stycken
(16 %) har varit på ett möte tidigare, 16 stycken (14 %) har varit på 4-5 möten, 13 stycken (11 %) har
varit på 6-10 och två stycken (2 %) har varit på elva möten eller fler. Överlag följer statistiken för de
valda representanterna ungefär samma mönster som för gruppen i sin helhet. Av deltagarna på
mötet har cirka 70 % erfarenhet av att tidigare ha varit på ett Sverok-riksmöte, medan cirka 30 % är
på sitt första möte. Medelvärdet för gruppen är 2,4 tidigare riksmöten. Alla grupper utom de som
varit på fler än elva möten tidigare är tillräckligt stora för att redovisa statistik och dra slutsatser
kring.
Vi frågade också deltagarna om hur länge de varit medlemmar i Sverok. Följande statistik framkom.
Fördelning medlemsår (samtliga)

Hur många år har du varit medlem i
organisationen? (samtliga)
50%
procent

40%
30%
20%
10%
0%
0 år

1-2 år

3-5 år

6-10 år

Antal år i organisationen

11-20 år

längre än
21 år

Den största gruppen av deltagare har varit medlemmar i Sverok mellan 6-10 år (56 stycken, 39 %). Att
ha varit medlem 3-5 år är det näst vanligaste alternativet (39 stycken, 27 %). 16 personer (11 %) har
varit medlemmar 1-2 år och 14 personer (10 %) har varit medlemmar 11-20 år. Nio personer (6 %) är
inne på sitt första medlemsår och 4 personer (3 %) har varit medlemmar 21 år eller längre. Tittar vi
enbart på de valda representanterna ser det ut enligt följande.
Fördelning medlemsår (grupp 1)
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Även bland de valda representanterna har den största andelen varit medlemmar i Sverok mellan 6-10
år (51 personer, 43 %). Näst flest har varit medlemmar mellan 3-5 år (36 personer, 31 %). 14
personer (12 %) har varit medlemmar 1-2 år och 13 personer (11 %) i mellan 11-20 år. Två personer
(2 %) har varit medlemmar mindre än ett år och en person (1 %) har varit medlem i 21 år eller längre.
Medelvärdet för denna grupp är att ha varit medlem i Sverok i 6,7 år.
I denna del är grupperna 1-2 år, 3-5 år, 6-10 år och 11-20 år tillräckligt stora för att visa statistik kring.

Speltyp
Vi ställde även frågan till deltagarna om vilken eller vilka speltyper som de främst är aktiva inom. Så
här såg fördelningen utifrån detta ut.
Speltyp (samtliga)

Vilken speltyp är du framför allt aktiv
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Vi kan se att nästan hälften svarar (49 %) bordsspel, som genom det är den mest populära speltypen
att vara engagerad i. Därefter har lika många angett digitala spel och levande spel som sin
huvudsakliga speltyp (20 % vardera). 8 % anger att de är lika engagerade i alla tre typerna av spel och
3 % anger att de inte är intresserade av någon särskild speltyp.
Tittar vi enbart på de valbara representanterna får vi några förändringar i mönstret.
Speltyp (grupp 1)
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Bordsspel är fortfarande det vanligaste engagemanget (51 %). 23 % av de svarande är mest
engagerade i levande spel och något färre (17 %) i digitala spel. Fortfarande är det 8 % som är lika

engagerade i samtliga speltyper, däremot har andelen som inte är engagerade i någon speltyp
minskat till 1 %.
Förberedelser
Att vara väl förberedd inför ett riksmöte kan också vara en betydelsefull källa till makt och inflytande.
Det kan påverka hur mycket utrymme en person tar. Därför har vi frågat deltagarna hur de har
förberett sig inför riksmötet.
Förberedelser (samtliga)

Hur har du förberett dig inför riksmötet?
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Flest mötesdeltagare (59 stycken, 40 %) uppger att de har läst möteshandlingarna och diskuterat
dem med andra. Näst flest svarar att de enbart har läst dem (51 stycken, 35 %). 24 stycken (17 %) har
inte förberett sig alls, medan 12 stycken (8 %) uppger att de förberett sig på annat sätt. När någon
svarar annat sätt handlar det vanligtvis om att de varit med i arbetet med att ta fram handlingarna.

Om vi endast tittar på de valda representanterna på mötet ser figuren ut på följande sätt.
Förberedelser (grupp 1)

Hur har du förberett dig inför riksmötet?
(grupp 1)
5%
Läst igenom handlingarna

12%
36%

Läst och diskuterat
handlingarna
Inte förberett mig
Annat sätt

47%

Återigen är det vanligaste svaret att ha läst och diskuterat möteshandlingarna (57 personer, 47 %).
Näst vanligast är att ha läst igenom möteshandlingarna (43 personer, 36 %) och därefter att inte ha
förberett sig (14 personer, 12 %). Slutligen anger sex personer i denna grupp (5 %) att de har
förberett sig på annat sätt.
Ett högt tempo på riksmötet skulle kunna göra det svårt för någon som inte har förberett sig att på
ett bra sätt sätta sig in i frågorna som behandlas. I den bemärkelsen kan det vara problematiskt att
nästan var femte mötesdeltagare inte har förberett sig alls inför riksmötet.

Förväntningar inför riksmötet
I den enkät vi delade ut inför riksmötet frågade vi också deltagarna hur troligt det är att de går upp i
talarstolen och talar under mötet. De svarade på följande sätt.
Förväntningar på att tala i talarstolen (samtliga)

Procent
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Som går att utläsa från diagrammet angav flest mötesdeltagare att de förmodligen skulle delta under
diskussionerna i plenum (34 stycken, 24 %). Något färre (32 stycken, 22 %) svarade att de inte visste
om de skulle delta i plenumdiskussionerna eller inte. 29 stycken (20 %) var säkra på att de skulle
delta, medan 27 stycken (19 %) trodde att förmodligen inte skulle delta och 22 stycken (15 %) var
säkra på att de inte skulle delta.
Även här tittade vi på de valda representanterna isolerade också.
Förväntningar på att tala i talarstolen (grupp 1)

Procent

Hur troligt är det att du går upp i
talarstolen och deltar i diskussionen?
30%
20%
10%
0%
Jag vet att jag
kommer att
delta

Förmodligen

Vet ej

Förmodligen
inte

Jag vet att jag
inte kommer
att delta

Förväntat deltagande

Fortfarande svarade flest att de förmodligen skulle delta under plenumdiskussionerna (33 stycken,
28 %). Nästan lika många svarade att de visste att de skulle delta (29 stycken, 25 %) eller att de inte
visste om de skulle delta eller inte (28 stycken, 24 %). 22 stycken (19 %) trodde att de sannolikt inte
skulle delta och fem stycken (4 %) svarade att de visste att de inte skulle delta. I denna grupp är alltså
förväntningarna på det egna deltagandet i snitt något högre än för gruppen som helhet.

I slutet av avsnittet där vi redovisar resultaten från mätningen av taltid och antal inlägg, visar vi också
om dessa förväntningar stämde överens med utfallet under riksmötet.
Sammanfattning
Efter att ha gått igenom vilka som fanns representerade under Sveroks riksmöte kan vi konstatera
att:





















De flesta som ingår i maktmätningen är ombud (53 %) eller reserver (11 %). Övriga som ingår
i gruppen med valda representanter är distriktsrepresentanter, förbundsstyrelsen,
valberedare och revisorer. I den andra gruppen, med administrativa funktioner och gäster,
ingår mötespresidiet, anställda, funktionärer och gäster.
Medelåldern bland de valda representanterna på riksmötet är 27 år, vilket kan anses högt i
och med att 91 % av medlemmarna var under 26 år 2011.
Personer som uppfattas som män av omgivningen utgör 77 % av de valda representanterna
på riksmötet. Ungefär tre av fyra riksmötesdeltagare är därmed män. Samtidigt utgjorde män
92 % av medlemsbasen 2011 och de är således underrepresenterade på riksmötet i
förhållande till detta.
Drygt en av fem av de valda representanterna på riksmötet uppger att de praktiserar religion.
Av dessa praktiserar 60 % kristendom och 40 % någon annan religion än de större
världsreligionerna som fanns som svarsalternativ (till exempel asatro).
Majoriteten av deltagarna, 73 %, uppger att de är heterosexuella. Bisexuella utgör den näst
största gruppen med 16 %. Mindre representationer av homosexuella, andra sexualiteter och
personer som är osäkra på sin sexualitet fanns också på mötet.
91 % av mötesdeltagarna är födda i Sverige och 82 % av deltagarna har ingen förälder född
utanför Sverige. Av de som är födda utanför Sverige, eller har föräldrar som är det, är de allra
flesta födda i ett annat europeiskt land alternativt ett annat nordiskt land.
Cirka en femtedel av deltagarna uppger att de har en eller flera funktionsnedsättningar.
Drygt 60 % av dessa uppger att deras funktionsnedsättning är känd av omgivningen.
Bland de valda representanterna på riksmötet är det vanligast att vara på sitt första riksmöte
(cirka 30 %). Medelvärdet för tidigare riksmöten är dock 2,4 stycken för gruppen, vilket
innebär att det även finns ganska många med stor erfarenhet av riksmöten.
Den vanligaste speltypen som de valda representanterna är engagerade i är bordsspel (51 %).
Därefter kommer levande spel (23 %) och slutligen digitala spel (17 %). Cirka 8 % av
deltagarna har ett lika stort engagemang för samtliga speltyper medan en procent inte är
engagerad i någon.
Medelvärdet för hur länge de valda representanterna varit medlemmar i Sverok är 6,7 år.
Vanligaste sättet att förbereda sig inför årsmötet är att ha läst igenom handlingarna och
diskuterat dem med andra (47 %) och därefter att ha läst igenom handlingarna (36 %). Lite
drygt en av tio av de valda representanterna har inte förberett sig alls (12 %). 5 % av gruppen
har förberett sig på annat sätt.
Förväntningarna på att delta under plenumdiskussionerna är ganska höga. 53 % anger att de
vet att de ska delta eller att det är sannolikt att de gör det. 23 % svarar att de vet att de inte
ska delta eller att det är osannolikt att de gör det.

Taltid och antal inlägg
I detta kapitel redovisas resultaten från taltidsmätningen. Taltiden och antal inlägg redovisas i
medeltal (om inget annat står angivet) eftersom vi vill kunna ge en siffra som är relevant trots en
ojämn representation i de olika grupperna. För att indikera huruvida det finns stor variation inom en
grupp har vi även valt att presentera standardavvikelsen (stdav) för en viss grupps fördelning. Denna
visar om det finns stor spridning bland värdena inom en grupp, till exempel om det är några individer
som höjer eller sänker medelvärdet mycket genom att ha mycket extrema värden. Ju högre
standardavvikelse desto större spridning. Ett annat mått vi presenterar i de fall då det har bedömts
som aktuellt är medianen. Medianen är det värde som är mindre än hälften av de andra värdena och
större än den andra hälften. Det blir alltså det värde som finns i mitten enligt storleksordning.
Av de 144 personer1 som deltog i maktmätningen talade 67 personer i plenum (knappt 47 %). Totalt
talades det under tio timmar, 24 minuter och 24 sekunder. Den genomsnittliga taltiden per deltagare
under mötet var 4 minuter och 15 sekunder (stdav 9 min och 46 sek). Det totala antalet inlägg under
mötet var 276 stycken. Det ger ett genomsnittligt antal inlägg på 1,9 per person, med en
standardavvikelse på 3,61.
Om vi isolerar gruppen valda representanter ser motsvarande siffror ut enligt följande. Av de 120
personer som ingår i denna grupp talade 67 stycken (56 %). Det innebär att det enbart var personer
ur denna grupp som talade i plenum på mötet. Den totala tiden som personer ur denna grupp talade
under mötet är därmed densamma som tidigare (tio timmar, 24 minuter och 24 sekunder). Den
genomsnittliga taltiden per person bland de valda representanterna på mötet var fem minuter och
tolv sekunder (stdav 10 min 35 sek). Det totala antalet inlägg för gruppen var 276 stycken. Per person
var det genomsnittliga antalet inlägg 2,3 stycken, med en standardavvikelse på 3,88.
I detta avsnitt kommer vi genomgående att enbart redovisa talstatistiken baserat på gruppen valda
representanter för att få så relevanta siffror som möjligt. Det är alltså mot deras genomsnittliga taltid
och genomsnittliga antal inlägg som de olika gruppernas genomsnittliga taltid och antal inlägg bör
jämföras för att kunna avgöra om gruppen tar upp en stor eller liten del av taltiden samt om de
pratar många eller få gånger jämfört med övriga.
Position i organisationen
Något som ofta har stor betydelse för en persons taltid och antal inlägg under ett årsmöte är vilken
position som personen har i organisationen. Till exempel är det vanligt att organisationens
ordförande tar mer utrymme än andra. Att inkludera förbundsstyrelsen i analysen kan påverka
resultatet för de identitetsgrupper de tillhör (det vill säga att ordförandens kön, ålder och så vidare
inverkar stort på de grupper den personen tillhör). Samtidigt har vi fortfarande valt att göra så
eftersom deras position i organisationen kan vara en konsekvens av just deras identitet. Nedan
presenteras statistik över taltid och antal inlägg per person fördelat mellan de olika positionerna i
organisationen.
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Vi mäter inte mötespresidiet vad gäller taltid och antal inlägg under riksmötet för att inte riskera att snedvrida statistiken, men det är
viktigt att påminna sig om vilken inverkan dessa har under riksmötet genom sitt stora talutrymme och sin synlighet. Mötespresidiet finns
däremot med under andra typer av mätningar, så som av användandet av härskar- respektive främjartekniker.

Taltid, antal inlägg och position i organisationen (grupp 1)
Position i
Reserver Distrikts- Förbundsstyrelsen
organisationen? Ombud
(n = 17)
repr.
(n = 10)
(n = 78)
(n = 7)
Taltid per
3 min
2 min 28 22 min 11 sek
person
4 min
10 sek
sek
Stdav 24 min 35
(medel)
2 sek
Stdav 10
Stdav 4
sek
Stdav 6
min 16
min 11
min 6 sek sek
sek
Antal inlägg per 2,1
1,35
1,29
7,6
person (medel) Stdav
Stdav
Stdav
Stdav 6,8
2,97
4,57
2,14

Valberedare Revisorer
(n = 4)
(n = 4)
3 min 57 sek
Stdav 2 min
40 sek

25 sek
Stdav 49
sek

1,5
Stdav 1

0,25
Stdav 0,5

Vi kan i statistiken se stora skillnader mellan de olika grupperna. Mest pratar ledamöterna i
förbundsstyrelsen, både sett till antal inlägg och taltid, drygt 22 minuters taltid och 7,6 inlägg per
person. Dock bör den höga standardavvikelsen för gruppen noteras, då den tyder på att taltiden
skiljer sig rejält mellan de olika ledamöterna. Snittet för ombud och valberedare liknar varandras vad
gäller taltid, runt fyra minuter per person. Ombuden gör dock något fler inlägg per person vilket
innebär att de pratar något kortare per inlägg än valberedarna. Viktigt att komma ihåg här är dock att
flera av de grupper vi studerar här är små till antalet personer, däribland valberedarna, så vi bör vara
försiktiga med att dra slutsatser utifrån deras siffror. Reserverna pratar 3 minuter och tio sekunder
per person, alltså något kortare än ombuden och valberedarna. Ännu något kortare per person talar
distriktsrepresentanterna, två minuter och 28 sekunder. Minst talar revisorerna, i snitt 25 sekunder
per person, dock är även den gruppen mycket liten. Mönstren för antal inlägg följer samma mönster
för samtliga grupper. En del av dessa skillnader kan förstås utifrån respektive positions funktion, men
det är ändå värt att notera den stora skillnaden i taltid mellan medlemmar i förbundsstyrelsen och
exempelvis ombuden som upptar 4 min och 2,1 antal inlägg per person.
Ålder
Den första identitetsvariabeln som vi ska titta på utifrån taltid per person är ålder.
Taltid, antal inlägg och ålder (grupp 1)
Ålder
21-25 (n = 48)
Taltid per person 3 min 52 sek
(medel)
Stdav 12 min 6 sek
Antal inlägg per
1,7
person (medel)
Stdav 3,853

26-30 (n = 29)
4 min 54 sek
Stdav 7 min 1 sek
2,2
Stdav 2,743

31- (n = 30)
8 min 5 sek
Stdav 12 min 22 sek
3,6
Stdav 5,131

Vi kan tydligt se att taltiden per person ökar med mötesdeltagarnas ålder. Mest taltid per person har
personer i gruppen över 31 år, medan de i gruppen 21-25 år pratar minst per person. I snitt talar en
deltagare över 31 år mer än fyra minuter längre än en person i åldern 21-25 år. Antalet inlägg per
person följer samma mönster, det vill säga att det ökar med stigande ålder. En person i
ålderskategorin 21-25 år gjorde i snitt knappt två inlägg under riksmötet, medan en person över 31 år
gjorde nästan fyra i snitt. I gruppen över 31 år hade vi dock en större spridning bland deltagarna än i
de andra kategorierna (stdav 5,131).

Könsidentitet och könsuttryck
Vad gäller taltid och antal inlägg kopplat till de svarandes könsidentitet och könsuttryck kan vi se att
gruppen män bland de valbara representanterna har en gemensam total taltid på 7 timmar och 59
sekunder (67 % av den totala tiden) medan kvinnor har en gemensam total taltid på 2 timmar, 37
minuter och 10 sekunder (25 % av den totala tiden). Män stod under mötet för 198 av inläggen (72
%), medan kvinnor för 57 stycken (21 %). På riksmötet upptogs alltså det största talutrymmet av män
som grupp. Tittar vi däremot på statistiken som ett genomsnitt per person ser vi följande.
Taltid, antal inlägg, könsidentitet och könsuttryck (grupp 1)
Könsidentitet och
könsuttryck
Män (n = 94)
Kvinnor (n = 24)
Taltid per person 4 min 32 sek
6 min 50 sek
(medel)
Stdav 7 min 31 sek
Stdav 17 min 17 sek
Antal inlägg per
2,13
2,48
person (medel)
Stdav 3,1
Stdav 5,26

På Sveroks riksmöte talar kvinnor i snitt drygt två minuter längre per person än männen. Noteras bör
dock den höga variationen inom gruppen kvinnor, som tyder på att det kan röra sig om ett mindre
antal personer inom gruppen som drar upp gruppsnittet genom att sticka ut mycket. Ett sätt att
undersöka detta närmare är att även titta på medianen för taltid kopplat till kön. Medianen för män
ligger på en minut och 32 sekunder, medan den för kvinnor är en minut och 14 sekunder. Detta
stärker tesen att vi inom gruppen kvinnor har ett mindre antal individer som sticker ut genom att tala
mycket, snarare än en generell tendens att kvinnor på Sveroks riksmöte talar mer än män.
Vad gäller antalet inlägg så är skillnaden mellan grupperna mindre, vilket tyder på att män i snitt talar
kortare tid per inlägg än kvinnor. Även här är dock variationen mellan kvinnor större än vad den är
mellan män.
Religion
När vi tittar på taltid kopplat till huruvida deltagarna praktiserar religion eller ej ser vi följande.
Personer som praktiserar religion talar i genomsnitt nästan dubbelt så mycket som personer som inte
är praktiserande (8 minuter och 35 sekunder jämfört med fyra minuter och 19 sekunder). I gruppen
av personer som praktiserar religion är variationen dock något större. Även när vi tittar på medianen
för de olika grupperna är den högre för gruppen som praktiserar religion än den som inte gör det (3
minuter och 20 sekunder jämfört med 46 sekunder).
Taltid, antal inlägg och religion (grupp 1)
Religiös praktik?
Ja (n = 26)
Nej (n = 93)
Taltid per person 8 min 35 sek
4 min 19 sek
(minuter)
Stdav 12 min 8 sek
Stdav 10 min 2 sek
Antal inlägg per
3,5
2
person (stycken)
Stdav 4,49
Stdav 3,01

Från tabellen framgår också att gruppen som praktiserar någon religion även gör fler antal inlägg per
person än gruppen som inte praktiserar någon religion. Liksom i fallet med taltid är variationen större

i gruppen som praktiserar religion. Medianen är två inlägg för praktiserande och ett inlägg för de
icke-praktiserande.
Sexualitet
Vad gäller taltid och sexualitet fanns två grupper som var tillräckligt stora för att vi ska kunna göra
analyser med dem – heterosexuella och bisexuella. Tittar vi på taltid per person är det tydligt så att
medelvärdet för bisexuella är högre än för heterosexuella. Bisexuella pratar i genomsnitt dubbelt så
mycket på riksmötet som heterosexuella. Här är det dock mycket stor varians inom gruppen
bisexuella. Ser vi till medianen för de båda grupperna finns i stort sett ingen skillnad alls mellan
grupperna (94 sekunder för bisexuella jämfört med 92 sekunder för heterosexuella). Det faktum att
variansen är så pass stor och att gruppen bisexuella är ganska liten till antalet (19 personer, 16 % av
totalen) gör detta till statistik som vi ska vara mycket försiktiga med att dra slutsatser från. Likaså att
flera av de andra grupperingarna är för små för att visa statistik för gör detta viktigt.
Taltid, inlägg och sexualitet (grupp 1)
Sexualitet
Heterosexuell (n = 87)
Taltid per person 4 min 27 sek
(medel)
Stdav 7 min 17 sek
Antal inlägg per
2
person (medel)
Stdav 3,01

Bisexuell (n = 19)
8 min 51 sek
Stdav 19 min 28 sek
3,4
Stdav 6,05

Även vad gäller antalet inlägg är trenden densamma, det vill säga att bisexuella gör fler inlägg i snitt
per person än heterosexuella. Variansen i gruppen fortsätter också att vara högre i jämförelse. Att
det handlar om några individer som drar upp snittet blir således en trolig bakgrund till siffrorna.
Etnisk tillhörighet
Eftersom gruppen med personer som är födda utanför Sverige är för liten tas inte statistik kopplad till
deltagarnas födelseland med i denna redovisning. Däremot kan vi titta på statistiken kopplad till
deltagarnas föräldrars födelseland eftersom grupperna i det fallet var tillräckligt stora.
Taltid, antal inlägg och föräldrars födelseland
Minst en förälder
född utanför
Sverige?
Ja (n = 21)
Nej (n = 97)
Taltid per person 5 min 54 sek
5 min 3 sek
(medel)
Stdav 10 min 32 sek Stdav 10 min 39 sek
Antal inlägg per
2,4
2,3
person (medel)
Stdav 3,4
Stdav 3,99

Det vi kan se i statistiken är att det är en ganska liten skillnad i både genomsnittlig taltid och
genomsnittligt antal inlägg kopplat till deltagarnas föräldrars födelseland. Personer som har minst en
förälder född utanför Sverige pratar något längre än övriga och gör något fler inlägg, även om
skillnaden är mycket liten. Det är baserat på dessa siffror svårt att säga om det finns någon tydlig
samvarians mellan dessa faktorer. Variansen skiljer sig inte heller nämnvärt mellan grupperna.

Funktionalitet
Även eventuella mönster mellan funktionalitet, det vill säga om deltagarna har någon
funktionsnedsättning eller ej, och taltid samt antal inlägg granskades.
Taltid, antal inlägg och funktionalitet
Har du en eller flera
funktionsnedsättningar? Ja (n = 24)
Taltid per person
11 min 13 sek
(medel)
Stdav 19 min 21 sek
Antal inlägg per person
4,3
(medel)
Stdav 5,7

Nej (n = 92)
3 min 46 sek
Stdav 6 min 58 sek
1,8
Stdav 3,15

Vi kan utläsa ur tabellen att det verkar finnas ett samband mellan deltagarnas funktionalitet och
vilket talutrymme de tar. Personer som angett att de har någon funktionsnedsättning talar ungefär
tre gånger så länge per person som de utan. Även vad gäller antalet inlägg finns stora skillnader i
samma riktning. Noteras bör dock den höga variationen inom gruppen med funktionsnedsättning,
som återigen tyder på att det kan handla om några få individer som drar upp snittet mycket snarare
än en genomgående företeelse att personer i den gruppen talar oftare och längre.
Erfarenhet av organisationen
Härnäst ska vi titta på hur erfarenhet av organisationen inverkar på hur mycket taltid en person tar
och hur många inlägg hen gör. Om vi börjar med antal riksmöten en person varit på före detta kan vi
se ganska stora skillnader mellan grupperna. Gruppen som varit på 4-5 riksmöten tidigare talar
mycket längre än övriga, mer än dubbelt så mycket som de som varit på 6-10 möten och som
kommer på andra plats. Minst talar de valda representanter som inte varit på något riksmöte
tidigare, knappt två minuter per person. Den stigande taltiden ökar dock inte helt parallellt med
tidigare erfarenhet av riksmöten. Gruppen som varit på 2-3 möten tidigare pratar något mindre än
gruppen som varit på ett möte tidigare, och gruppen som varit på 6-10 möten pratar som sagt mer
än hälften så lång tid som de som varit på 4-5 möten tidigare.
Taltid, antal inlägg och erfarenhet från tidigare riksmöten (grupp 1)
Antal tidigare
0 (n = 37)
1 (n = 19)
2-3 (n = 31)
4-5 (n = 16)
riksmöten
Taltid per
1 min 44 sek
5 min 1 sek
4 min 41 sek
13 min 46
person (medel)
Stdav 3 min 8
Stdav 6 min 10 Stdav 9 min 8
sek
sek
sek
sek
Stdav 22 min
3 sek
Antal inlägg per 0,86
2,47
2,26
4,63
person (stycken) Stdav 1,55
Stdav 2,9
Stdav 4,1
Stdav 6,53

6-10 (n = 13)
5 min 59 sek
Stdav 6 min
30 sek
3,23
Stdav 3,39

Antalet inlägg följer samma mönster som taltiden, det vill säga att de som varit på 4-5 möten tidigare
pratar flest gånger och de som inte tidigare varit på ett riksmöte pratar minst gånger och så vidare.
Även när vi ser till antalet år som deltagarna varit medlemmar i organisationen finns stora skillnader
mellan grupperna, men inte en parallell ökning utan en mer komplex samvarians. Mest talar
personer som varit medlemmar mellan 6-10 år, medan de som varit medlemmar 1-2 år talar minst.
Personer som varit medlemmar i 3-5 år talar något mer än de som varit medlemmar i 1-2 år.

Däremot talar de som varit medlemmar 11-20 år mindre än de som varit medlemmar i 6-10 år, men
mer än de som varit medlemmar 1-2 samt 3-5 år. Även här följer antalet inlägg samma mönster.
Taltid, antal inlägg och medlemsår (grupp 1)
Antal år som
medlem
1-2 år (n = 14)
3-5 år (n = 36)
Taltid per person 2 min 17 sek
3 min 52 sek
(medel)
Stdav 3 min 53
Stdav 5 min 59
sek
sek
Antal inlägg per
1
1,8
person (stycken) Stdav 1,57
Stdav 2,8

6-10 år (n = 51)
6 min 48 sek
Stdav 14 min 35 sek

11-20 år (n = 13)
5 min 26 sek
Stdav 5 min 55 sek

2,82
Stdav 4,93

2,54
Stdav 2,44

Förväntningar inför årsmötet – utfall
Det kan vara intressant att jämföra deltagarnas förväntningar inför riksmötet på huruvida de skulle
tala eller inte med det faktiska utfallet. Om det finns stora skillnader däremellan kan det ju tyda på
att det finns något i mötets utformning eller mötesklimatet som gjort att antingen fler eller färre
talat än vad de själva hade förväntat sig.
Utfall förväntat deltagande i plenum (grupp 1)
Kommer du
att tala i
talarstolen i
plenum?
Talat
Inte talat

Jag vet att jag
kommer att
delta

Förmodligen

Vet ej

Förmodligen
inte

Jag vet att jag
ej kommer att
delta

25
5

24
9

11
17

7
18

1
4

Efter att ha jämfört svaren från deltagarenkäten med vilka som faktiskt talat kan vi se att
förväntningarna i ganska stor utsträckning stämde med utfallet. Det finns undantag, både i form av
personer som innan mötet trodde att de skulle tala men inte gjorde det och personer som inte
trodde att de skulle tala men sedan gjorde det i alla fall. Cirka en av tre som angav att de trodde att
de visste att de skulle delta, att de sannolikt skulle delta eller att de inte visste om de skulle delta
gjorde inte det sedan i alla fall. Siffran är densamma för motsatt grupp, det vill säga att cirka en av tre
av de som angav att de visste att de inte skulle delta, troligen inte skulle delta eller inte visste om de
skulle delta till slut gjorde det i alla fall. Positivt är att så pass många tror eller vet att de ska delta
inför mötet (63 personer jämfört med 30 som inte trodde att de skulle delta). Viktigt att fråga sig är
dock vad vi som organisation kan göra för att öka det faktiska deltagandet på våra riksmöten
ytterligare.
Sammanfattning
För deltagarnas taltid visar maktmätningen följande mönster.
Formell position i organisationen spelar stor roll för talutrymmet. Förbundsstyrelsens ledamöter
pratar betydligt mer än samtliga övriga grupper. Dock är variansen inom förbundsstyrelsen stor, det
vill säga det är stora skillnader mellan hur mycket olika ledamöter pratar. Att förbundsstyrelsen tar
mycket talutrymme på en organisations årsmöte är vanligt i många organisationer, men kan ändå
vara värt att notera. Om skillnaden i talutrymme blir för stor kan det leda till en upplevelse av

ojämlikhet och förlust av gräsrötterna. Även faktorer som antal riksmöten som en person tidigare
deltagit i och antal år som medlem i organisationen påverkar taltid och antal inlägg. De som varit på
4-5 riksmöten och de som varit medlemmar i organisationen mellan 6-10 år talar mest, medan de
som varit medlemmar 1-2 år och/eller aldrig tidigare deltagit under ett riksmöte talar minst.
Ett tydligt mönster är också att taltid samt antal inlägg per person ökar med mötesdeltagarnas ålder.
Detta är dock en faktor som kan samspela med andra variabler, till exempel genom att en högre
ålder ger deltagarna förutsättningar att ha mer erfarenhet av organisationen och tidigare årsmöten
och vice versa.
En svag tendens har identifierats där de som har minst en förälder född utanför Sverige pratar något
längre än övriga och gör något fler inlägg än de vars föräldrar är födda i Sverige. Det finns även en
koppling mellan praktiserandet av religion och taltid, då de som angett sig tillhöra gruppen
praktiserande talar nästan dubbelt så mycket som personer som inte praktiserar en religion.
Något som statistiken tydligt visar är en komplexitet i flera av de mönster som maktmätningen
identifierat under mötet, där höga standardavvikelser och stor variation inom grupper som i sig är
relativt små indikerar att det kan handla om enskilda individer som genom sitt agerande höjer
genomsnittet inom de grupper som de representerar. Det gäller exempelvis de mönster som visar att
kvinnor talar längre än män, samt att bisexuella och personer med någon form av
funktionsnedsättning tar ordet vid fler tillfällen och talar längre än heterosexuella personer samt
personer som saknar funktionsnedsättning. Dessa förhållanden på Sveroks riksmöte är överraskande
då det aldrig tidigare har sett ut så vid någon maktmätning.
Undersökningen visar också att deltagarnas förväntningar på deltagande kan ses som högt (dubbelt
så många gentemot dem som inte tror att de skulle delta), och att dessa förväntningar för merparten
av deltagarna stämmer med det faktiska deltagandet. Dock bör det tas på allvar att 30 deltagare inte
förväntade sig att delta och att två av tre i denna grupp inte heller gjorde det.

Talträd
I denna del mäter vi alltså vilka som lägger förslag, samt vilkas förslag som går igenom respektive
avslås. Under Sveroks riksmöte lades totalt 71 förslag fram. 30 av dessa förslag bifölls och 41 avslogs.
25 stycken av förslagen lades fram av en grupp, exempelvis styrelsen eller valberedningen, och kan
således inte kopplas till en person. Tittar vi på de resterande 46 är snittet 0,38 framlagda förslag per
person inom gruppen valda representanter (i den gruppen återfinns alla som lade förslag under
mötet). Detta är således den siffra vi ska jämföra de olika gruppernas statistik med. Tydligt är att
förslag som läggs fram av en grupp bifalls i mycket högre utsträckning än förslag som läggs fram av
individer (21 bifall av de totalt 30 kommer ifrån grupper).
Ålder
Vad gäller mötesdeltagarnas ålder och lagda förslag ser vi ett mönster enligt följande.
Talträd och ålder (grupp 1)
Ålder
21-25 (n = 48)
Lagda förslag –
10
totalt för gruppen
Lagda förslag – per 0,21
person

26-30 (n = 29)
5

31- (n = 30)
26

0,17

0,87

Mer än hälften av alla förslag på riksmötet lades av personer som är 31 år eller äldre (26 stycken,
cirka 57 %). Det förklarar varför snittet per person är så pass mycket högre för den gruppen än
övriga.
Vad gäller förslag som bifölls kom det procentuellt sett flest förslag från gruppen som är 21-25 år.
Fyra av deras tio förslag fick bifall under mötet. Snittet för gruppen över 31 år blir här det lägsta
(endast tre av de 26 förslagen fick bifall).
Könsidentitet och uttryck
När det gäller kön och lagda förslag ser statistiken ut enligt följande.
Talträd, könsidentitet och könsuttryck (grupp 1)
Könsidentitet och könsuttryck Man (n = 94)
Lagda förslag – totalt för
39
gruppen
Lagda förslag – per person
0,41

Kvinna (n = 24)
3
0,13

Vi kan se att män som grupp lägger en mycket stor andel av förslagen på mötet. Det gör att även
snittet per person för den gruppen blir högre än för t.ex. kvinnor. Vad gäller avslag och bifall får vi
vara försiktiga med att dra slutsatser eftersom antalet förslag är så pass litet, särskilt från gruppen
kvinnor. Vi kan dock konstatera att inget av de tre förslag som kvinnor lade fram bifölls och sex av
männens 39 förslag.

Religion
Framlagda förslag kopplat till variabeln att praktisera religion eller inte fördelar sig enligt följande.
Talträd och religion (grupp 1)
Religiös praktik?
Ja (n = 26)
Lagda förslag – totalt för
7
2
gruppen
Lagda förslag – per person
0,27

Nej (n = 93)
33
0,35

Personer som inte praktiserar någon religion lägger i snitt fler förslag per person än personer som
praktiserar religion. Skillnaden mellan grupperna är dock ganska liten. Tre av de sju förslag som lagts
av personer som praktiserar religion fick bifall, medan sex av de som lagts av personer som inte
praktiserar religion fick det. Procentuellt sett fick därmed fler förslag från gruppen praktiserande
bifall, men då det handlar om så små antal är det en ganska osäker trend.
Sexualitet
När det gäller mönster mellan sexualitet och antal lagda förslag ser det ut som följer.
Talträd och sexualitet (grupp 1)
Sexualitet
Heterosexuell (n = 87)
Antal lagda förslag –
30
per grupp
Antal lagda förslag –
0,34
per person

Bisexuell (n = 19)
6
0,32

I statistiken kan vi se att det i stort sett inte skiljer sig något mellan snittet för lagda förslag per
person när vi ser till sexualitet. Heterosexuella lägger 0,02 fler förslag per person. Den procentuella
andelen bifall och avslag skiljer sig inte heller mellan grupperna.
Etnisk tillhörighet
Mellan föräldrars födelseland och antal lagda förslag per person ser vi följande skillnader.
Talträd och föräldrars födelseland (grupp 1)
Minst en förälder född utanför Ja (n = 21)
Sverige?
Antal lagda förslag – totalt för
2
gruppen
Antal lagda förslag – per
0,1
person

Nej (n = 97)
38
0,39

Personer som har minst en förälder som är född utanför Sverige lägger i snitt färre förslag per person
än personer vars föräldrar är födda i Sverige. Skillnaden är ganska stor mellan de båda grupperna.
Medan gruppen med minst en förälder född utanför Sverige inte fått igenom något bifall har den
andra gruppen nio stycken bifall.
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Anledningen att det totala antalet förslag inte stämmer överens med den siffra som angivits tidigare (46 stycken) beror på att vissa
personer som lagt förslag inte svarat på frågan om religionspraktik

Funktionalitet
När det gäller funktionalitet och antal lagda förslag per person är skillnaderna mellan grupperna
mycket små.
Talträd och funktionalitet (grupp 1)
Funktionsnedsättning?
Ja (n = 24)
Antal lagda förslag – totalt för
8
gruppen
Antal lagda förslag – per
0,33
person

Nej (n = 92)
32
0,35

Personer utan funktionsnedsättningar lägger i snitt 0,02 förslag mindre per person än de med en
eller flera nedsättningar. Inget av de åtta förslag som personer med funktionsnedsättningar lade
fram bifölls, medan nio stycken av de från personer utan gjorde det.
Erfarenhet av organisationen
Vad gäller kopplingen mellan tidigare erfarenhet från riksmöten och antal lagda förslag framträder
följande siffror.
Talträd och antal riksmöten (grupp 1)
Antal riksmöten? 0 (n = 37)
1 (n = 19)
Antal lagda
6
5
förslag – totalt
för gruppen
Antal lagda
0,16
0,26
förslag – per
person

2-3 (n = 31)
13

4-5 (n = 16)
10

6-10 (n = 13)
5

0,42

0,63

0,38

Flest förslag per person lägger personer som varit på 4-5 möten tidigare. Därefter ligger personer
som varit på 2-3 samt 6-10 på liknande snitt. Minst förslag per person lägger de som är på sitt första
riksmöte. Ser vi till den procentuella andelen bifall sticker två saker ut. Dels att personer som varit på
2-3 möten tidigare relativt sett har fler bifall än övriga, dels att personer i gruppen med erfarenhet
från 4-5 möten inte har något bifall trots att de lagt tio förslag.
När det gäller antal medlemsår och lagda förslag framkommer följande.
Talträd och medlemsår (grupp 1)
Medlemsår
1-2 (n = 14)
Antal lagda förslag 3
– totalt för gruppen
Antal lagda förslag 0,21
– per person

3-5 (n = 36)
12

6-10 (n = 51)
11

11-20 (n = 13)
9

0,33

0,22

0,69

Tydligt är att personer som varit medlemmar 11-20 år lägger flest förslag per person (0,69 i snitt).
Men vi kan inte se ett direkt stigande mönster kopplat till antal medlemsår för övriga grupper. Vad
gäller procentuell fördelning av bifall ser vi att gruppen som varit medlemmar mellan 6-10 år har flest
bifall (5 stycken), medan övriga grupper har ett bifall vardera.

Mötestekniska frågor
I maktmätningen tittar vi även på vilka som begärt mötestekniska frågor. Exempel på mötestekniska
frågor är ordningsfrågor, begäran om votering eller begäran om streck i debatten. Förenklat kan en
säga att det handlar om när någon deltagare går utanför talarlistan för att göra ett tillägg eller
komma med ett önskemål. På Sveroks riksmöte begärdes ordningsfråga 35 gånger, streck i debatten
vid ett tillfälle och votering två gånger. Då önskemål om streck i debatten och votering uppkom så få
gånger kan vi inte göra några meningsfulla analyser utifrån våra identitetsvariabler gällande dessa.
Ordningsfråga kan vi dock titta lite närmare på. Högre snitt än övriga grupper har: personer över 31
år, män, bisexuella, personer med funktionsnedsättning, personer som är på sitt första riksmöte och
personer som varit medlemmar i 1-2 år. Vad gäller religionspraktik och föräldrars födelseland finns
inga stora skillnader mellan grupperna.
Sammanfattning
Maktmätningen visar att förslag som läggs fram av grupper som valberedning eller styrelse bifalls i
mycket högre utsträckning än förslag som läggs fram av individer.
Under Sveroks riksmöte lades i snitt 0,38 förslag per person inom gruppen valda representanter,
statistiken visar på tydligast kopplingar mellan antal förslag och bifall respektive avslag, och ålder,
kön, praktiserandet av religion, föräldrarnas födelseland samt erfarenhet av organisationen.
Män, personer som är 31 år eller äldre, personer som inte praktiserar en religion och personer vars
föräldrar är födda i Sverige, eller som varit medlemmar 11-20 år har under riksmötet lagt fler förslag
än andra. Flest förslag läggs av personer som varit på 4-5 möten tidigare och minst antal förslag av
dem som är på sitt första riksmöte. Genomsnittet för lagda förslag per person är relativt jämnt
fördelat i relation till förslagsläggarnas sexualitet och funktionsförmåga.
När det gäller bifall är det framförallt förslag från gruppen som är 21-25 år, förslag från dem som
varit medlemmar mellan 6-10 samt förslag från dem som varit på 2-3 möten tidigare som relativt sätt
har fler bifall än övriga. Det är svårt att dra några säkra slutsatser om övriga bifall, då kategorierna
kvinnor, personer som praktiserar religion och personer vars ena förälder är född utanför Sverige, är
så små. Dock kan nämnas att inga bifall getts till förslag från personer med någon form av
funktionsnedsättning, kvinnor eller personer med minst en förälder född utanför Sverige.
När det gäller mötestekniska frågor har streck i debatten och votering genomförts så få gånger att de
ej tagits upp för analys. Detta gäller dock inte för ordningsfrågor, vilket är en möjlighet som
framförallt använts av personer över 31 år, män, bisexuella, personer med funktionsnedsättning,
personer som är på sitt första riksmöte och personer som varit medlemmar i 1-2 år. Vad gäller
religionspraktik och föräldrars födelseland finns inga stora skillnader mellan grupperna.

Härskar- och främjartekniker
I detta kapitel redovisar vi förekomsten av härskar- och främjartekniker under riksmötet. Vi tittar på
vilka grupper som använt sig av härskar- och främjartekniker samt vilka de riktats mot. I denna del
inkluderar vi samtliga som ingår i maktmätningen och alltså inte enbart de valda representanterna på
mötet.
Totalt kunde vi notera att härskartekniker användes vid 261 tillfällen under mötet. Till dessa kunde
189 stycken mottagare av härskartekniker knytas. Anledningen till att det finns en skillnad mellan
utförda och mottagna härskartekniker är att det i vissa fall är två personer som utför en
härskarteknik mot en person. Då registreras det som två utförda härskartekniker men med en
mottagare. Det kan till viss del också bero på att härskartekniker i vissa fall riktar sig mot en grupp
personer, till exempel mot styrelsen eller en medlemsförening, och då registreras inga enskilda
mottagare. Den klart vanligaste härskartekniken under Sveroks riksmöte var osynliggörande (cirka 70
% av alla utförda härskartekniker). Därefter var förlöjligande, påförande av skuld och skam samt
tolkningsföreträde vanligast med cirka 7 % vardera. Som exempel på vilka härskartekniker som
maktmätarna registrerade under mötet kan nämnas att personer tystas när de lyfter en fråga genom
att någon utbrister ”Åh nej, måste vi diskutera det igen!”, att de blir avbrutna eller att den som
lyssnar vänder ryggen till. Det hände även att människor förlöjligades av andra genom att de
exempelvis härmade dennes uttal eller kallade personen för ”inte riktigt klok”. Att använda sin
erfarenhet eller många svåra begrepp var också ett ganska vanligt sätt att göra det svårare för andra
att ifrågasätta.
Även när det gäller främjartekniker finns en skillnad mellan utförda och mottagna. Under Sveroks
riksmöte registrerades 85 stycken utförda främjartekniker och 172 mottagna. Den stora skillnaden
beror framförallt på att det för främjartekniken kallad applåder och skratt endast registreras en
mottagare. Att registrera utförare går inte eftersom applåderna och skratten utförs av alla eller
nästan alla i rummet. Vid Sveroks riksmöte var denna främjande teknik vanligare än omnämnande/
framlyftande som är den andra främjartekniken vi mäter. Exempel på situationer där vi registrerade
främjartekniker var ifall någon benämndes av andra som ”den eminente X” eller den ”kompetenta
X”, eller när någon blev refererad till (”som X sa så…”).
De flesta härskar- och främjartekniker riktar sig mot personer i samband med att de gör ett inlägg i
debatten, antingen medan de talar eller i en replik på någons inlägg. Därför redovisar vi statistiken
kring vilka som har utsatts för härskar- och främjartekniker i ett genomsnitt per inlägg. Detta för att
få ett så pass korrekt och relevant resultat som möjligt. Detsamma gäller för utförandet av
främjartekniker men inte för utförandet av härskartekniker. Detta beror på att härskartekniker även
kan utföras som åskådare, mot den som talar, och därför redovisar vi endast dessa siffror i
genomsnitt per person och inte per inlägg.
I genomsnitt utsattes riksmötesdeltagarna för 1,3 härskartekniker per person och 0,68 per inlägg. De
utförde i snitt 1,8 härskartekniker per person och 0,94 per inlägg. De fick 2,2 främjartekniker riktade
mot sig per person och 1,38 per inlägg. De utförde 0,58 främjartekniker per person och 0,31 per
inlägg.
Härskartekniker kan alltså även riktas mot, eller utföras av, någon grupp. Exempel på grupper som
utsattes var riksmötet i sin helhet, olika falanger på mötet samt förbundsstyrelsen. Dessa ingår ju
dock ej i redovisningen av statistik.

Ålder
Den första variabeln vi ska titta på när det gäller härskar- och främjartekniker är ålder. Om vi börjar
med härskartekniker ser vi följande.
Ålder och härskartekniker (samtliga)
Ålder
21-25 (n = 48)
Härskartekniker
0,5
riktade mot – medel
per inlägg
Härskartekniker
1,4
utförda av – medel
per person

26-30 (n = 29)
0,7

31- (n = 30)
0,8

2

2,3

När det gäller att utsättas för härskartekniker ser vi en liten ökning parallellt med deltagarnas ålder,
så att personer i den äldsta kategorin utsätts för fler härskartekniker än de i kategorin under och så
vidare. Skillnaderna är dock så små att det är svårt att uttala sig om betydelsen av detta. När det
gäller att utföra härskartekniker ser vi dock en tydligare trend i att antalet utförda härskartekniker
ökar med deltagarnas ålder.
Ser vi till främjartekniker kopplade till ålder får vi inte fram några mönster.
Könsidentitet och könsuttryck
Nästa variabel vi ska granska vad gäller härskar- och främjartekniker är könsidentitet och
könsuttryck.
Könsidentitet, könsuttryck och härskartekniker (samtliga)
Könsidentitet och könsuttryck Man (n = 94)
Härskartekniker riktade mot – 0,64
medel per inlägg
Härskartekniker utförda av –
1,7
medel per person

Kvinna (n = 24)
0,96
1,6

De kopplingar vi kan se mellan härskartekniker och kön är att kvinnor i snitt utsätts för fler
härskartekniker än män per inlägg de gör. Vad gäller att utföra härskartekniker är skillnaden så liten
att vi bör bortse från den.
Könsidentitet, könsuttryck och främjartekniker (samtliga)
Könsidentitet och könsuttryck Man (n = 94)
Främjartekniker riktade mot – 0,6
medel per inlägg
Främjartekniker utförda av –
0,2
medel per inlägg

Kvinna (n = 24)
0,6
0,5

Män och kvinnor mottar lika många främjartekniker i snitt per inlägg. Däremot utför kvinnor något
fler än män.

Religion
Mellan praktiserandet av religion och härskartekniker kan vi se nedanstående mönster.
Religion och härskartekniker (samtliga)
Praktiserar religion?
Ja (n = 26)
Härskartekniker riktade mot – 0,6
medel per inlägg
Härskartekniker utförda av –
2,5
medel per person

Nej (n = 93)
0,7
1,6

Vad gäller att utsättas för härskartekniker finns i stort sett inte någon skillnad mellan grupperna.
Däremot är det tydligare att personer som praktiserar religion i snitt utför fler härskartekniker per
person än personer som inte någon religion.
Om vi tittar på statistiken för främjartekniker ser vi att de som praktiserar religion utsätts för något
fler främjartekniker per person och inlägg, men att båda grupper utför lika många främjartekniker.
Religion och främjartekniker (samtliga)
Praktiserar religion?
Ja (n = 26)
Främjartekniker riktade mot – 0,8
medel per inlägg
Främjartekniker utförda av –
0,3
medel per inlägg

Nej (n = 93)
0,5
0,3

Sexualitet
Statistiken för härskartekniker utifrån deltagarnas sexualitet ser ut på följande sätt.
Sexualitet och härskartekniker (samtliga)
Sexualitet?
Heterosexuell (n = 87)
Härskartekniker riktade
0,8
mot – medel per inlägg
Härskartekniker utförda
1,6
av – medel per person

Bisexuell (n = 19)
0,6
2,8

Heterosexuella får i genomsnitt något fler härskartekniker riktade mot sig per inlägg än bisexuella,
även om skillnaden mellan grupperna är ganska liten. Däremot kan vi se att bisexuella i snitt utför fler
härskartekniker än heterosexuella på Sveroks riksmöte och att skillnaden gällande detta är större.
Om vi tittar på statistiken för främjartekniker ser vi att bisexuella utsätts för något fler
främjartekniker än heterosexuella, samt att bisexuella även utför något fler främjartekniker.
Sexualitet och främjartekniker (samtliga)
Sexualitet?
Heterosexuell (n = 87)
Främjartekniker riktade
0,6
mot – medel per inlägg
Främjartekniker utförda
0,29
av – medel per inlägg

Bisexuell (n = 19)
0,8
0,38

Etnisk tillhörighet
När det gäller föräldrars födelseland och härskartekniker kan vi se att statistiken för grupperna vad
gäller utsatthet för härskartekniker är mycket lika. Däremot ser vi att personer som har minst en
förälder född utanför Sverige utför något färre härskartekniker än personer vars samtliga föräldrar är
födda i Sverige.
Föräldrars födelseland och härskartekniker (samtliga)
Minst en förälder född utanför Ja (n = 21)
Sverige?
Härskartekniker riktade mot –
0,6
medel per inlägg
Härskartekniker utförda av –
1,3
medel per person

Nej (n = 97)
0,7
1,9

Vad gäller främjartekniker ser vi inga skillnader mellan grupperna.
Funktionalitet
Mellan deltagares funktionalitet och härskartekniker finns vissa skillnader mellan personer med
respektive utan funktionsnedsättningar. Inte vad gäller att utsättas för härskartekniker, där
statistiken är densamma. Däremot ser vi att personer med funktionsnedsättningar utför fler
härskartekniker än personer med.
Funktionalitet och härskartekniker (samtliga)
Funktionsnedsättning?
Ja (n = 24)
Härskartekniker riktade mot – 0,7
medel per inlägg
Härskartekniker utförda av –
2,3
medel per person

Nej (n = 92)
0,7
1,7

Om vi tittar på statistiken för främjartekniker kan vi inte se några direkta mönster kopplat till
deltagarnas funktionsförmåga.
Erfarenhet av organisationen
Statistiken för härskartekniker utifrån deltagarnas tidigare erfarenhet av riksmöten ser ut enligt
följande.
Riksmöten och härskartekniker (samtliga)
Tidigare riksmöten?
0 (n = 37)
1 (n = 19)
Härskartekniker
0,07
0,1
riktade mot – medel
per inlägg
Härskartekniker
1,11
1,45
utförda av – medel
per person

2-3 (n = 31)
0,11

4-5 (n = 16)
0,21

6-10 (n = 13)
0,09

1,97

2,55

2,67

Vi kan inte se något tydligt mönster vad gäller att utsättas för härskartekniker. Det finns variation
mellan grupperna, men den går i olika riktningar och visar ingen tydlig trend. Flest härskartekniker

utsätts personer som varit på 4-5 möten tidigare för. Däremot kan vi se att antalet härskartekniker
som en person utför i snitt ökar med antalet riksmöten som en person varit på tidigare. När det gäller
tidigare erfarenhet av riksmöten och främjartekniker ser vi inga mönster.
När det gäller antal medlemsår och härskartekniker kan vi inte se några mönster. Det som sticker ut
är att personer som varit medlemmar mellan 6-10 år utsätts för fler härskartekniker än övriga (0,3
jämfört med siffror under 0,1). Inte heller för främjartekniker framträder något mönster. Trenden är
stigande både vad gäller att utsättas för främjartekniker och att utföra dem, men gruppen som varit
medlemmar 11-20 år sticker ut genom att ha mycket låga siffror tvärtemot den trenden.
Sammanfattning
Under riksmötet har följande mönster kring härskartekniker identifierats. Äldre, kvinnor och
heterosexuella verkar löpa en större risk för att utsättas för härskartekniker än yngre, män och
bisexuella, medan det inte gick att hitta nämnvärda skillnader mellan personer vars föräldrar är
födda inom eller utanför Sverige, eller utifrån funktionsförmåga. När det gäller att utföra
härskartekniker framstår deltagarnas ålder och deltagande i tidigare riksmöten som viktiga
kopplingar, då äldre deltagare och deltagare som deltagit i många riksmöten i snitt genomför flest
härskartekniker. Även personer som praktiserar religion, personer som definierar sig som bisexuella
samt personer med någon slags funktionsnedsättning genomförde fler härskartekniker än
genomsnittet. Skillnaderna mellan könen var små när det gäller att utföra härskartekniker medan
personer som har minst en förälder född utanför Sverige utförde färre härskartekniker än personer
vars föräldrar är födda i Sverige.
Avseende främjartekniker får vi inte fram några mönster kopplade till ålder eller funktionsförmåga.
De mönster som identifierats är framförallt att de som praktiserar religion samt bisexuella personer i
genomsnitt har utsatts för något fler främjartekniker än religiöst icke-praktiserande och
heterosexuella. Män och kvinnor har mottagit lika många främjartekniker i snitt per inlägg och vi har
inte kunnat se någon skillnad avseende religionspraktik och utförandet av främjartekniker. När det
gäller utförandet av främjartekniker har kvinnor utfört något fler än män och bisexuella har utfört
något fler främjartekniker än heterosexuella
Det verkar inte finnas en tydlig koppling mellan antalet medlemsår och härskar- eller främjartekniker.
Deltagarnas tidigare medverkan på riksmöten verkar däremot spela in då personer som varit på 4-5
möten tidigare utsätts för flest härskartekniker. Vi kan också se att antalet härskartekniker som en
person utför i snitt ökar med antalet riksmöten som hen deltagit på. När det gäller tidigare
erfarenhet av riksmöten och främjartekniker ser vi inga mönster bortsett från en stigande trend både
vad gäller att utsättas för främjartekniker och att utföra dem, samtidigt som gruppen som varit
medlemmar 11-20 år sticker ut genom att ha mycket låga siffror tvärtemot den trenden.

Friformsdebatt
På Sveroks riksmöte arrangerades även diskussioner i mindre grupper, så kallad friformsdebatt. I de
olika forumen diskuterades bland annat budget, bidragsformer och medlemsförbunden. Det vi
tittade på var vilka som agerade genom att prata, läsa eller skriva yrkanden. Efter friformsdebatten
ställde mätarna även några utvärderingsfrågor till funktionärerna för att få ta del av deras intryck av
delaktigheten under dessa pass.
Resultaten vi redovisar i denna del av mätningen är medelvärdet för det totala antalet utförda
aktiviteter under friformsdebatten per person inom en viss grupp. Att vi redovisar resultatet som ett
genomsnittligt antal aktiviteter per person inom de olika kategorierna kompenserar för den ojämna
representationen.
Vi börjar dock med en redovisning av hur deltagarna svarade på frågan i den första deltagarenkäten
som handlade om hur troligt deltagarna skattade att det var att de skulle delta i diskussionerna under
friformsdebatten.
Förväntningar på att tala under friformsdebatten (grupp 1)

Förväntat deltagande under
friformsdebatten (grupp 1)
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Förväntat deltagande

I diagrammet kan vi se att förväntningarna på att delta är högre inför friformsdebatten än vad de var
inför plenumdiskussionerna. I och med att redan förväntningarna inför plenum var ganska höga
innebär det att de i sin tur är mycket höga inför friformsdebatten. 48 deltagare (41 %) anger att de är
säkra på att de kommer att delta. 46 personer (39 %) svarar att de förmodligen kommer att delta.
Det innebär att fyra av fem deltagare tror att de själva kommer att delta inför friformsdebatten. 14
personer (12 %) vet ej om de kommer att delta, sex personer (5 %) tror att de förmodligen inte
kommer att delta och fyra personer (3 %) vet att de inte kommer att delta. I slutet av detta kapitel
redovisar vi hur utfallet från denna mätning förhåller sig till dessa förväntningar.

Ålder
Vi börjar liksom i tidigare avsnitt med att titta på resultatet kopplat till deltagarnas ålder.
Friformsdebatt och ålder (grupp 1)
Ålder
21-25
Antal aktiviteter – per 5,1
person

26-30
5,2

319,1

Aktivitetsgraden under friformsdebatten ökar med deltagarnas ålder. Mellan kategorierna 21-25 år
och 26-30 år är skillnaden inte så stor. Deltagare som är 31 år eller äldre utför dock ganska många
fler aktiviteter per person än övriga. Det är samma trend som vi såg i taltidsmätningen under
plenumförhandlingarna.
Kön
När vi tittar på aktivitetersgraden under friformsdebatten kopplat till deltagarnas kön ser vi följande.
Friformsdebatt, könsidentitet och könsuttryck (grupp 1)
Könsidentitet och könsuttryck Man
Antal aktiviteter – per person
7,1

Kvinna
6

Under friformsdebatten skiljer sig mönstret för deltagande från vad vi såg under
plenumdiskussionerna. Här har män en högre aktivitetsgrad än kvinnor (7,1 aktiviteter per person
jämfört med 6 stycken).
Religion
Vad gäller relationen mellan att praktisera religion och aktivitet under friformsdebatten kan vi även
här se ett omvänt mönster jämfört med hur det såg ut i plenum. Personer som praktiserar religion
utför i snitt 4,9 aktiviteter per person under friformsdebatten medan icke-praktiserande utför 7,5
aktiviteter i snitt.
Friformsdebatt och religion (grupp 1)
Religiös praktik?
Ja
Antal aktiviteter – per person
4,9

Nej
7,5

Sexualitet
Även när det gäller sexualitet ser vi skillnader i mönster för aktivitet jämfört med under
plenumförhandlingarna. Gruppen heterosexuella är mest aktiva under friformsdebatten och
skillnaden jämfört med bisexuella är ganska stor (8,1 respektive 3,1 aktiviteter).
Friformsdebatt och sexualitet (grupp 1)
Sexuell läggning
Heterosexuell
Antal aktiviteter – per 8,1
person

Bisexuell
3,1

Etnisk tillhörighet
När vi tittar på aktivitetsgraden under friformsdebatten för personer kopplat till föräldrarnas
födelseland ser vi inga skillnader mellan grupperna alls.
Friformsdebatt och föräldrars födelseland (grupp 1)
Minst en förälder född utanför Ja
Sverige?
Antal aktiviteter – per person
6,9

Nej
6,9

Funktionalitet
Vi kan i undersökningen se att personer med funktionsnedsättningar i snitt är mer aktiva än personer
utan. Medan personer med funktionsnedsättningar i snitt genomför 9,8 aktiviteter ligger snittet för
personer utan på 6,2 stycken. Detta mönster liknar det vi kunde se under plenumförhandlingarna.
Friformsdebatt och funktionsförmåga (grupp 1)
Funktionsnedsättningar?
Ja
Antal aktiviteter – per person
9,8

Nej
6,2

Erfarenhet av organisationen
När det gäller tidigare erfarenhet av riksmöten och deltagande i friformsdebatten finns både likheter
och skillnader från plenumförhandlingarna. Fortfarande är aktivitetsgraden hos de som är på sitt
första riksmöte lägst, men skillnaden till andra grupper är här så liten att det knappast går att dra
några säkra slutsatser från det. Dessutom är det inte gruppen med erfarenhet av 4-5 möten som är
mest aktiva här utan de med mest erfarenhet (6-10 riksmöten). Trenden är att aktivitetsgraden ökar
med antal tidigare riksmöten.
Friformsdebatt och erfarenhet av riksmöten (grupp 1)
Antal riksmöten
0
1
2-3
Antal aktiviteter 6,3
6,5
6,8
– per person

4-5
7,3

6-10
9,4

Personer som varit medlemmar 1-2 år i Sverok är minst aktiva under friformsdebatten, vilket är
detsamma som under plenumförhandlingarna. Däremot är inte gruppen med erfarenhet från 6-10
mest aktiva under dessa pass utan de som varit på 11-20 möten tidigare. Trenden vad gäller
medlemsår och aktivitet under friformsdebatten är tydligt stigande aktivitet med antal år som
medlem.
Friformsdebatt och medlemsår (grupp 1)
Antal medlemsår
1-2
3-5
Antal aktiviteter –
3,3
9,7
per person

6-10
5,5

11-20
7,9

Förväntat eget deltagande – utfall
Om vi jämför deltagarnas förväntningar inför mötet med deras faktiska deltagande under
friformsdebatten kan vi bland annat se att återigen är förväntningarna på att delta höga. 94 stycken

svarar inför riksmötet att de antingen vet att de kommer att delta eller att de tror att de kommer att
göra det. Endast tio deltagare uppger att de vet att de inte kommer att delta eller att det är
osannolikt att de kommer att göra det. Utfallet visar också att den stora majoriteten faktiskt deltar
(79 stycken jämfört med 39 stycken). I slutändan blir det en fråga om vår åsikt om vad som är hög
respektive låg delaktighet. Intressant vore att undersöka varför de som inte trott att de ska delta har
den uppfattningen.
Förväntat eget deltagande – utfall friformsdebatt
Förväntningar Jag vet att jag Förmodligen
Vet ej
före mötet
kommer att
delta
Deltagit
38
31
8
Ej deltagit
10
15
6

Förmodligen
inte
1
5

Jag vet att jag
inte kommer
att delta
1
3

Utvärdering med funktionärer
Efter friformsdebatten ställde mätarna några utvärderingsfrågor till de som fungerat som
funktionärer. Frågorna handlade om deras erfarenhet av friformsdebatten, vad som fungerat bra och
vad som skulle kunna göras bättre till en annan gång.
De intervjuade funktionärerna gav samtliga uttryck för att de tyckte att friformsdebatten var ett bra
inslag och spelade en viktig roll då den skapar aktivitet och deltagande. De menade att det är ett bra
komplement till plenum, då dels inte alla är bekväma att ta plats i plenum, dels möjliggör det att
deltagarna fokuserar på något de är intresserade av. Generellt ansågs deltagandenivån ha varit hög,
men vissa menade att de hade förväntat sig ett högre deltagande och fler förslag på strategier och
ändringar.
De flesta ansåg att lokalerna för friformsdebatten fungerade mycket bra. Åtminstone dem som fick
egna grupprum och inte behövde vara i stora salen. I stora salen upplevdes en del sorl och teknikstrul
som stal tid och energi. Hade varit bättre om alla grupper haft eget rum. Någon funktionär hade
också upplevt att det var lyhört mellan rummen. De som diskuterat i en ring gillade detta, då det gör
det enkelt att se varandra och för nya att ansluta.
Många framhöll att det är viktigt med introduktion i början eller när nya kommer, exempelvis en
presentationsrunda. Vid minst ett av torgen hade en övning tagits fram och använts istället för en
inledande runda, vilket upplevdes som positivt. Önskemål om en ökad tydlighet om vad som ska
diskuteras var framkom. Bra och transparenta underlag lyftes också som viktigt.
Exempel på utmaningar som funktionärerna upplevde var att det på vissa torg blev så att flera frågor
diskuterades parallellt. Det gjorde det svårt att behålla fokus. Som strategi för att motverka detta
önskades större tydlighet kring ämnena och vad som ska diskuteras var. Även talarlistan nämndes
som ett potentiellt hinder för vissa. Där diskussionerna blev livliga var det svårt att hinna med
talarlistan och en manuell talarlista gör det svårt att prioritera upp personer som ej talat tidigare.
Vissa upplevde också att de själva hade behövt mer riktlinjer kring de diskussioner de skulle leda, då
det utan detta hade varit svårt att förbereda sig.
När det gäller funktionärernas uppfattning av vad som behövs för att en person ska vilka och kunna
delta var erfarenheten av organisationen det som oftast lyftes fram. Uttryck som ”när jag var med…”

eller ”det vi gjorde 2010” kan göra det svårt för nya att delta på lika villkor. Även att ha vanan att
prata i den här typen av sammahang och ha ”rätt” vokabulär lyftes. Många som pratar har god insyn i
föreningen, till exempel för att de har en förtroendepost, och det skulle krävas mer/ andra saker för
att personer utan denna kunskap skulle delta i samma utsträckning. Att känna många och därmed ha
en social trygghet i gruppen omtalades också som en positiv faktor för att våga ta plats. För att
uppmuntra deltagare är det viktigt att den som talar får bekräftelse, särskilt från moderatorn, och att
den kan känna trygghet i att tas på allvar.
Att friformsdebatten fortfarande kräver av deltagarna att de vågar ta plats och tala inför en grupp
lyfte några som en möjlig tröskel, medan en annan resonerade så att ”en person inte blir ombud om
den är blyg. Exkludering sker innan.” Skyltningen och kartan över vart de olika torgen skulle hålla hus
kunde ha varit enklare att hitta och använda sig av.
Sammanfattning
Inför friformsdebatten var det förväntade deltagandet återigen högt. För de allra flesta blev det
också som de förväntat, det vill säga att de deltog. Men 25 personer av de som visste att de skulle
delta alternativt trodde att de skulle delta gjorde inte det.
När vi tittar på vissa identitetsvariabler så ser mönstren för deltagande annorlunda ut under
friformsdebatten än vad de gjorde för taltid i plenum. Detta gäller framförallt kön, religion och
sexualitet. Män, icke-praktiserande och heterosexuella är mer aktiva under friformsdebatten än
kvinnor, praktiserande och bisexuella. När det gäller föräldrars födelseland fanns inga skillnader
mellan grupperna alls under friformsdebatten, vilket är en viss förändring från förhållandena under
plenum. Mönstren kring deltagande och antal riksmöten samt medlemsår liknar förhållandena som
rådde i plenum. De är dock något tydligare här än vad de var i plenum, det vill säga att
aktivitetsgraden stiger med antal tidigare riksmöten och antal år som medlem. Även mönstren kring
ålder och deltagande kvarstår som i plenum. Aktivitetsgraden ökar med åldern. Likaså kvarstår
förhållandena kopplat till funktionalitet, det vill säga att personer med funktionsnedsättning är mer
aktiva än de utan.
Utvärderingen med funktionärerna visar att de tycker att friformsdebatten är ett viktigt komplement
till plenumförhandlingarna. De som fick egna mötesrum var nöjda med lokalerna, även om några
tyckte att skyltningen kunde ha varit bättre. Det som efterlystes är en ökad tydlighet kring vad som
ska diskuteras på respektive torg, samt bättre underlag för moderatorn om det tema som
behandlades. En svårighet som upplevdes var att sköta talarlistan när en sådan behövdes.
Vad gäller hög aktivitetsgrad såg flest funktionärer kopplingar till erfarenhet av organisationen, att
känna många samt att ha en förtroendepost, och menade att moderatorn där har en viktig roll i att
motverka ojämlikt deltagande.

Efter mötet
Efter riksmötet delades ytterligare en enkät ut till mötesdeltagarna (se bilaga 2). Enkäten innehöll
utvärderingsfrågor om mötesdeltagarnas egna upplevelser av riksmötet.
Bortfall
Bortfallet var betydligt större vid den andra deltagarenkäten än vid den första. Det berodde främst
på att några av mötesdeltagarna hunnit lämna riksmötet innan den delades ut, samt att vissa hade
bråttom iväg och inte hann fylla i den. I tabellen nedan går det att utläsa vad bortfallet per fråga var.
Tabell 33 – Bortfall, deltagarenkät 2
Fråga

Antal bortfall

Hur delaktig har du känt dig under riksmötet?

24

Hur mycket har du förstått av det som sagts i plenum?

24

Hur mycket har du förstått av det som sagts under friformsdebatten?

29

Hur mycket har du förstått av det som sagts under paus och övrig ledig
tid?

24

Har du haft utrymme att uttrycka dina åsikter under riksmötet?

25

Upplever du att dina åsikter har blivit tagna på allvar under riksmötet?

26

Har du deltagit i diskussioner i plenum?

26

Har du deltagit i diskussioner under friformsdebatten?

26

Vad skulle kunna göras för att du skulle känna dig mer delaktig?

62

Hur mycket makt/inflytande upplever du att följande grupper har haft
under mötet?

25

Tycker du att det här har varit ett jämlikt riksmöte där alla har kunnat
delta på lika villkor?

26

Har du under riksmötet varit utsatt för kränkande behandling?

25

Upplever du att du har varit utsatt för diskriminering på riksmötet?

25

Har du under riksmötet deltagit i riksmötesdiskussioner online?

30

Vad anser du om diskussionsklimatet online?

30

Hur har riksmötet varit anpassat efter dig och dina behov?

30

Finns det något praktiskt med riksmötet som har varit negativt för dig?

81

Generellt låg bortfallet kring 25 stycken, vilket för ett så pass stort riksmöte bör ses som okej.
Bortfallen på frågorna om vad som skulle kunna göra för att deltagarna ska känna sig mer delaktiga,
samt frågan om huruvida något praktiskt på riksmötet varit negativt för deltagarna blev dock mycket
större än på övriga frågor. Detta beror sannolikt på att frågorna är ställda på ett sätt som inte gör
dem så relevanta för den som redan är nöjd. Det större bortfallet på den andra enkäten medför att vi
måste vara ännu försiktigare med analys och slutsatser kring svaren på dessa frågor.
Delaktighet
I den andra deltagarenkäten ställer vi ett antal frågor om delaktighet under riksmötet. Vi börjar med
att redovisa svaren på dessa.
Delaktighet

Procent

Hur delaktig har du känt dig under
riksmötet?
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delaktig

Grad av delaktighet

På frågan om hur delaktiga deltagarna har känt sig under riksmötet finns en stor spridning bland
svaren. 73 % av deltagarna har svarat något av de tre högsta alternativen, 27 % något av de tre lägre.
Flest personer 43 stycken, 36 % svarade en fyra, det vill säga något mer positivt än neutralt. Vid
tolkningen av detta svar blir det frågan om huruvida glaset ska anses halvtomt eller halvfullt.
Majoriteten har ju känt sig delaktiga, men det är ändå en stor andel som inte har gjort det. Några
personer har valt att lämna en kommentar till sitt svar. Dessa handlade då ofta om att deltagarna i
sin position, till exempel som anställd, inte kunde delta på det sättet eller att de själva av andra
anledningar valt att inte delta i så hög utsträckning. Andra kommentarer pekade på att den låga
känslan av delaktighet berodde på att ens förslag inte röstats igenom eller i ett annat fall att
personen ansett sig ha blivit utmanövrerad av styrelsen. Ytterligare andra angav att de är nya som
skäl för sin begränsade delaktighet, att de inte fått möteshandlingarna i tid samt att någon glömt sitt
röstkort. De som gav kommentarer till en hög siffra pekade på att diskussioner i mindre grupper
under friformsdebatten gjort att de känt sig delaktigare.
När det gäller hur mycket deltagarna anser sig ha förstått under plenumförhandlingarna,
friformsdebatten samt under den lediga tiden så är det genomgående många som svarar ”allt” eller
”nästan allt”. Men det förekommer dock i samtliga sammanhang att personer svarat att de inte

förstått något alls eller nästan ingenting alls. Frågan som en måste ställa sig mot den bakgrunden är
ju hur vi kan arbeta för att motverka att någon svarar så vid nästa års möte.
Förståelse plenum (samtliga)
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som sagts i plenum?
50%

Procent

40%
30%
20%
10%
0%
1 Ingent
alls

2

3

4

5

6 Allt

Grad av förståelse

Förståelse friformsdebatten (samtliga)
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Förståelse ledig tid (samtliga)
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Överlag är alltså resultatet på dessa frågor positivt vad gäller Sveroks riksmöte. Att det finns personer
som anger något av de lägsta alternativen bör dock tas på allvar. Att inte förstå vad som sägs under
mötet är självklart ett hinder för delaktighet och jämlikt deltagande. En målsättning bör vara att
sträva efter att samtliga anger en sexa efter nästa års möte.
I enkäten ställde vi även frågan om deltagarna upplevt att de haft utrymme att utrycka sina åsikter
under riksmötet. Återigen ser vi en stor spridning bland svaren. Flest personer (53 stycken, 43 %)
svarar att de absolut har haft det. Men vi ser också att 17 % av deltagarna svarar något av de lägsta
tre alternativen. Lottsystemet som är knutet till talarlistan nämndes som en bakomliggande faktor till
ett lågt svar, medan någon annan inte känner sig lyssnad på. Även folks positioner på riksmötet, till
exempel som funktionärer och anställda, gör att vissa svarar lågt. Friformsdebatter nämns flera
gånger som positivt, i jämförelse med plenum som stundtals av vissa upplevts som stressigt, men däri
ligger ju en begränsning i att en person inte kan vara på flera platser samtidigt. Ganska många känner
ett motstånd mot att tala i talarstolen. En deltagare lyfter en annan invändning så här: ”Är man lite
eftertänksam av sig, som jag är, hinner man inte komma fram till podiet innan ämnet gått vidare”.
Bristande tid i plenum är ett återkommande svar, som för vissa medför att de står över att prata till
förmån för andra som kanske vill mer.
Uttrycka åsikter (samtliga)
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I den andra deltagarenkäten fick riksmötesdeltagarna också ge förslag på vad som skulle kunna göras
för att de skulle känna sig mer delaktiga. På denna fråga hade deltagarna möjlighet att välja fler än
ett svarsalternativ. Följande svar gavs.
Egna förslag för delaktighet (samtliga)

Vad skulle kunna göras för att du skulle
känna dig mer delaktig?
Bättre information innan
8%

11%

Bättre möteshandlingar
6%

19%

Fler diskussioner i mindre
grupper
20%

5%

23%

8%

Mer stöd från andra i
organisationen
Bättre klimat för att uttrycka
sina åsikter
Bättre tillgänglighet

De som svarade något annat på den här frågan gavs möjlighet att kommentera sitt svar. De
kommentarer som gavs uttryckte bland annat att de i sin roll ej kan delta mer. Men andra saker som
lyftes handlar om att de som pratar mycket borde uppmanas att ge andra plats, att handlingarna är
en bok (för tunga) och kom försent, någon som höll sig från att prata för att spara mötets tid, att det
spelar roll vem man är för huruvida man blir lyssnad på och så vidare. ”Det är svårt att göra sig
delaktig när folk pratar i mun på varandra”, som en deltagare uttryckte det.
En annan fråga som ställdes i deltagarenkäten handlade om huruvida deltagarna upplevde att deras
åsikter blivit tagna på allvar under mötet. Även här svarade de allra flesta positivt. Några hade dock
upplevt det som att deras förslag direkt mötte motstånd, att en skämtas bort eller i ett fall att det
endast är föreningsstyrelsen som blir tagna på allvar. Någon liknade debatterna vid retoriska
uppvisningar utan egentligt syfte att komma fram till något.

Åsikter tagna på allvar (samtliga)

Upplever du att dina åsikter har
blivit tagna på allvar under
riksmötet?
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Makt under mötet
I enkäten ombads också mötesdeltagarna att dela med sig av sin uppfattning om hur mycket makt
olika grupper på riksmötet hade. Riksmötesdeltagarna har fått ange hur mycket makt de anser att
varje enskild grupp har på en sexgradig skala. Svaren är redovisade efter frekvens, det vill säga hur
många svar per steg på skalan som varje grupp har fått.
Makt under stämman (samtliga)
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Klart mest makt menar årsmötesdeltagarna att förbundsstyrelsen har, följt av andra förtroendevalda
och funktionärer i turordning. Mötespresidiet, anställda och ombud som inte har något
förtroendeuppdrag ansågs ha minst makt.

Jämlikhet
En annan del av enkäten handlade om huruvida deltagarna själva hade upplevt riksmötet som jämlikt
eller inte.
Jämlikt riksmöte (samtliga)

Procent
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På frågan om deltagarna tyckt att riksmötet varit jämlikt och att alla kunnat delta på lika villkor svarar
flest riksmötesdeltagare (47 personer, 39 %) en femma på den sexgradiga skalan. En del som har
angett en högre siffra har lämnat en kommentar. Bland annat är många nöjda med utbudet av
specialkost och den mat som serveras, men även en mer generell upplevelse av att det varit det
bästa riksmötet någonsin bland annat ur ett jämlikhetsperspektiv. Men spridningen över alternativen
är ganska stor och 26 % svarade något av de tre lägsta alternativen. Bland de som angivit ett lägre
svar gavs bland annat kommentarerna att teknikstrul stressade de mindre teknikvana, att karisma
och scenvana ger bättre förutsättningar att bli lyssnad på, att det är svårt att vara ny på mötet samt
att grupper som ofta har mycket makt (till exempel förbundsstyrelsen och mötespresidiet) tog för
stor plats. Någon lyfter sin upplevelse av att det händer att vissa använder strategin att fylla
talarlistan för att blockera ut oliktänkande. En person lyfte även att det finns mycket internkultur,
något som kan ha både positiva och negativa effekter för jämlikheten. Återkommande är att mötets
effektivitet premierar äldre och mötesvana, samt att den som behöver reflektionstid innan den ger
sig upp i talarstolen inte hinner med. Slutligen gör en person iakttagelsen att det är svårt att uttala sig
om frågan då demografin är så pass homogen på mötet.
I denna del ställde vi också frågor till deltagarna om huruvida de blivit utsatta för kränkande
behandling eller diskriminering på riksmötet. Så här såg svarsfördelningen ut på dessa frågor.

Kränkande behandling (samtliga)
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På frågan om kränkande behandling svarar nästan en av tio ja (11 personer, 9 %), vilket kan anses
vara en ganska hög siffra. Bland dessa jakande svar är verbala kränkningar det som oftast anges och
därefter psykiska. Ganska vanligt är också att det är en kombination av dessa som deltagare upplever
att de utsatts för. Några deltagare exemplifierar det även med sexuella trakasserier, exempelvis
ovälkommen beröring. Bland svaren på frågan förekommer även bland de som svarar nej att de ändå
berättar om något, till exempel att de har blivit tilltalade med ”lilla gumman” en del och så vidare.
Slutligen lyfts även upplevelser av kränkningar som har med vilken position en person har i
organisationen, som att ses som ”bara” medlem.
Diskriminering (samtliga)
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När det gäller utsatthet för diskriminering svarar 115 personer (92 %) att de inte har det, fem
personer (4 %) att de har det samt fem personer (4 %) att de inte vet. Bland kommentarerna kan vi
läsa att någon känner sig hindrad att tala, andra påtalar att de utsatts för sexuella trakasserier och
ytterligare någon talar om fokus på städer blir orättvist för de som bor och verkar i andra områden.

Även här ger några av de som svarat nej på frågan ändå exempel på saker de har upplevt under
mötet, till exempel att andra uttalar sig om vad andra har för behov (över huvudet på denne).
46 % av deltagarna som svarade på enkäten (totalt 121 stycken) svarade att de deltagit i något
online-forum kopplat till riksmötet, medan 54 % uppgav att de inte hade gjort det. Vanliga forum
som nämndes var Voteit, IRC, Twitter och Facebook. Deltagarna som svarat ja på den frågan fick även
svara på frågan om vad de tyckte om diskussionsklimatet online (1 = inte alls bra och 6 = mycket bra).
Svaren fördelade sig enligt nedan diagram.
Diskussionsklimatet online (samtliga)
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Som går att utläsa ur diagrammet ovan är spridningen mellan svaren mycket stor. Fler svarar något
av de tre högsta alternativen jämfört med de tre lägre (28 stycken jämfört med 53 stycken). Inga
kommentarer lämnades till dessa svar, men maktmätarna fick höra kommentarer under riksmötet
om att vi borde mäta även online eftersom tonen där stundtals är mycket hård och det förekommer
att personer i talarstolen kommenteras och så vidare. Den typen av mätningen rymdes dock inte
inom det här årets maktmätning.

Tillgänglighet och inkludering
Den sista delen av enkäten handlade om hur deltagarna upplevt mötets tillgänglighet och
inkludering. Först ställde vi frågan om hur väl mötet varit anpassat efter deltagarnas behov. Svaren
fördelade sig enligt följande.
Anpassat efter behov (samtliga)
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Vi kan se att en majoritet av deltagarna har svarat på den övre hälften av skalan. 87 % har svarat
något av de tre högre alternativen, medan 13 % svarat något av de lägre. Ur kommentarerna går att
utläsa att många deltagare är nöjda (kommentarer som ”fantastiskt!” och ”toppen!” förekommer),
men det finns också allvarliga brister i tillgängligheten som påtalas som exempelvis att någon har ett
särskilt behov med anledning av en funktionsnedsättning som inte blivit tillgodosett. Svårigheterna
för den som har läs- och/ eller språksvårigheter (som till exempel dyslexi eller annat modersmål) att
läsa på inför mötet påtalades eftersom möteshandlingarna är mycket omfattande och inte finns i en
lättläst version. Ljudmiljön i rummet var också svår för personer med hörselskador eller
nedsättningar, och stundtals även ljudet från talarstolen. Avståndet mellan möteslokalen och
boendet, i kombination med det pressade tidsschemat, skapade problem för personer som inte
förflyttar sig snabbt och smärtfritt. Ett förslag från en deltagare som reagerade på situationen för de
utan egen dator är att det borde stå i möteshandlingarna att egen dator är obligatoriskt om inte
låneverksamheten fungerar bättre och snabbare. En deltagare reagerar istället på frågan och menar
att det är okej med otillgänglighet för någon, då den inte tycker att ett helt möte kan anpassa sig till
enskilda.
Vi frågade också deltagarna om det hade funnits något praktiskt med mötet som varit negativt för
dem. Flest deltagare svarade ingenting och var på så sätt nöjda med hur mötet varit utformat (70
stycken). Därefter kom svarsalternativet som 21 stycken pekade på. 18 deltagare var missnöjda med
tiderna för mötet och femton stycken med boendet. Lokalerna för mötet hade fjorton deltagare
invändningar mot, medan tolv stycken valde att kommentera mötesmetoden. Slutligen fanns elva
personer som valde svarsalternativet något annat.

Antal svar
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Ur kommentarerna kan vi utläsa att när det gäller tiderna för mötet så handlar det dels om att mötet
ligger i december som kan vara en knepig månad för många, dels att riksmötet pågår under så många
timmar per dag att det är svårt att hålla fokus. Att programmet på fredagen höll på så pass sent
medförde att det inte fanns utrymme för åtta timmars sömn inför lördagen. Maten på hotellet fick
bra utlåtande medan maten på Safiren genomgående fick sämre kritik. Under frukosten hade hotellet
dock inte lyckats tillmötesgå alla tillgänglighetsbehov, så en deltagare blev tvungen att äta på sitt
rum. I anknytning till maten gavs också uttryck för att måltiderna kunde bli rätt ensamma för vissa,
särskilt om en inte kände många sedan tidigare. Kring boendet handlar invändningarna om att discot
som låg intill gjorde det svårt att sova och att det låg ganska långt från möteslokalerna. Att
möteslokalerna inte var tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar uttrycktes från ett par
deltagare. Hala golv och dålig luftkvalité lyfte några andra som problem. Kring mötesmetoden fanns
kritik mot att den var odemokratisk och att få personer tillåts uppta så stor andel av tiden. Några av
de som var på sitt första riksmöte lyfte även att de haft svårt att hänga med. Bland kommentarerna
från dem som valt alternativet något annat, så lyftes exempelvis att tekniken fungerade som ett
praktiskt hinder för deltagande för den som inte hade med egen dator.

Inkludering och tillgänglighet
En viktig orsak till att vissa grupper får mer makt på ett riksmöte än andra är själva utformningen av
mötet. Det kan till exempel handla om vilken information som ges, mötesupplägg, hur lokalerna ser
ut, tiderna för mötet och ifall anmälda behov är tillgodosedda. Även språket och uttryck som
används, liksom diskussionsklimatet spelar roll för hur väl mötet lyckas med inkludering och
maktfördelning. Denna del av mätningen presenteras i detta kapitel.
Inför riksmötet
För att alla ska känna sig trygga med att delta på riksmötet är det mycket viktigt att fundera över
vilken information som ges inför mötet och hur den presenteras. På Sveroks hemsida fanns
information om riksmötet samt ett anmälningsformulär. Att det finns tydlig information om mötets
utformning, program och tider, plats, eventuella kostnader och annan praktisk information i god
inför ett möte är viktigt, särskilt för dem som funderar på att åka på sitt första riksmöte. Att
exempelvis inte ge information om eventuellt avstånd mellan möteslokaler och boende ger uttryck
för en funktionalitetsnorm och en förväntan att människor ska kunna anpassa sig på plats. Ofta finns
inte sådan utförlig information, troligtvis då tiden ofta är en utmaning. Om denna information ska
finnas tillgänglig inför det att deltagarna fattar beslut om huruvida de vill åka eller inte så måste ju
mycket av det praktiska då måste vara klart i god tid före sista anmälningsdag. Ambitionen bör dock
vara att kunna vara så tydliga som möjligt även i detta tidiga skede. Inför Sveroks riksmöte fanns
mycket mer utförlig information än vad som är vanligt i andra organisationer, vilket gör
organisationen till ett gott exempel i det hänseendet. Den avvägning som hela tiden måste göras är
dock hur den ganska stora mängd information som detta innebär ska presenteras på ett lättillgängligt
sätt som inte riskerar att skrämma iväg människor. Ett tips är att testa hur funktionell informationen
är genom att låta personer med lite eller ingen erfarenhet av riksmöten att läsa igenom den och ge
sina synpunkter. Rekommenderat är också att redan här tydliggöra organisationens ambition att vara
inkluderande och att arrangera ett tillgängligt riksmöte för att dels markera ett ställningstagande,
dels uppmuntra personer att våga påtala sina behov.
Vad gäller anmälningsformuläret är även det mer utförligt än vad som är brukligt i många andra
organisationer. Möjligheten att tillmötesgå behov gällande till exempel rumsindelning (enkelrum,
dela rum med en särskild person och så vidare) är både ovanligt och positivt. Att dela upp frågan om
särskilda behov i olika delar (till exempel angående boende, mat, möteshandlingar och övrigt) följer
också rekommendationerna och ger större chans att fånga upp de behov som finns för ett jämlikt
möte. Däremot framgår det inte tydligt i formuläret ifall möteshandlingarna kan fås i andra format än
via nätet och tryckta, samt var jag som önskar en mentor anmäler det. Vi skulle vidare även gärna
sett att det gavs fler exempel i anknytning till frågan om övriga behov. I nuläget ger frågan intryck av
att enbart vara kopplad till funktionsnedsättningar, vilket kan leda till att personer med andra typer
av behov inte anmäler det. Exempelvis behov av regelbundna pauser, tillgång till ätbart eller av ökat
stöd under mötet kan bero på funktionsnedsättningar eller sjukdomar men kan också ha annan
grund.
Eftersom formuläret är relativt omfattande skulle en metod för att skapa en ökad tydlighet kunna
vara att dela upp det på olika sidor, till exempel (1) kontaktuppgifter, (2) boende, dator, behov etc,
samt (3) bakgrundsdata (som samlas in till er statistik). Att även ha kontaktuppgifter, dit deltagare
som har frågor eller funderingar kopplade till det kommande riksmötet eller anmälningsproceduren,
tydligt presenterade i anknytning till riksmötesinformationen och anmälningsformuläret är en annan

rekommendation. Något som sällan görs, men som är av stor vikt, är att återkoppla till de som
anmäler särskilda behov om huruvida dessa kommer att kunna tillmötesgå eller inte. Slutligen är det
självklart av oerhörd betydelse att sedan också tillgodose de behov som deltagarna anmält via
formuläret.
Inför mötet skickades möteshandlingarna ut till dem som anmält att de önskat dem i tryckt format.
Att Sveroks möteshandlingar är omfattande står utom tvivel och ställer stora krav på deras
utformning och struktur. Vår uppfattning är att Sverok har lyckats mycket bra med detta utifrån
förutsättningarna. Det som framstår som otydligt är framförallt datorbehovet. Exempelvis i den lista
över saker som deltagarna förväntas ta med så står ”Bärbar dator eller motsvarande om du vill”. På
sidan i anslutning till detta står också att det kommer att gå att låna sådan utrustning på plats för de
som behöver. På själva mötet var det ju sedan mycket tydligt att en egen dator för ombuden var
totalt nödvändigt och att endast de som förbeställt lånad utrustning fick det. Formuleringarna kring
att lånedator måste beställas i förväg samt att antalet lånedatorer var begränsat borde därför ha
varit tydligare i möteshandlingarna så att ingen begränsats under mötet med anledning av
teknikkravet. Viss förvirring uppstod också för att det i anmälningsformuläret går att meddela behov
av enkelrum, men i möteshandlingarnas avsnitt om boende står att det är två- eller trebäddsrum som
gäller. Utöver detta var det många saker som vi reagerade positivt på när vi tog del av
möteshandlingarna. Exempel på detta var att avståndet mellan lokaler och boende förklaras utförligt,
informationen om talsyntesen, kontaktpersoner för olika delar skrivs ut, samt att det fanns
förberedelse för att inte alla känner sig bekväma med att bli filmade i talarstolen och att detta
tydliggjordes.
Språket i riksmöteshandlingarna är stundtals mycket komplicerat och det saknas ofta förklaring av
svåra begrepp. Dels handlar det om ord som är akademiska eller byråkratiska, men i ännu högre
utsträckning handlar det om föreningsrelaterade termer. Att Sverok utarbetat en ordlista för att
motverka effekterna av detta är mycket bra, men i möjligaste mån är rekommendationen att snarare
försöka att skriva på ett sätt som är förståeligt för så många som möjligt till att börja med och endast
i undantag förlita sig till en ordlista.
Deltagandet vid riksmötet (inklusive omkostnader) är gratis för ombuden, vilket är mycket bra ur ett
inkluderingsperspektiv. Att Sverok inte har möjlighet att står för alla närvarandes omkostnader är en
ekonomisk fråga som vi inte kan lägga oss i. Men med tanke på att närvaro på riksmötet sannolikt är
en av de bästa förberedelserna för att en dag ställa upp till val för att bli ombud skulle det vara
mycket bra om även andra deltagare kunde ansöka om att få hjälp med sina omkostnader och att de
tilldelas där det är motiverat. Särskilt med tanke på att detta annars särskilt drabbar de som bor långt
ifrån riksmötet.
Sveroks riksmöte krockade inte med någon religiös eller kulturell högtid vilket naturligtvis är viktigt
för att alla ska ha samma möjligheter att delta. Det är viktigt att detta säkerställs även inför
kommande arrangemang, exempelvis genom att konsultera en så kallad multireligiös almanacka.
Under riksmötet
När riksmötet inleddes och deltagarna anlände var det tydligt att det finns stor erfarenhet inom
Sverok att handha registreringen, och trots det stora antalet deltagare gick processen smidigt.
Däremot blev det ju problem med logistiken kring lånedatorerna, vilket på Sveroks riksmöte blir ett
allvarligt problem eftersom deltagandet är så pass datorberoende. Problemet kvarstod en bit in i

mötet. Att så mycket sker via dator är överhuvudtaget både en för- och nackdel ur
inkluderingsperspektiv. Att riksmötet streamas är exempelvis positivt eftersom även de som inte kan
vara på plats kan få insyn i mötet. Även att ha material digitalt underlättar för många med
synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Däremot blir det ju en tröskel för datorovana personer,
vilket inte behöver innebära att en organisation ska sluta vara digitaliserad i hög utsträckning men
däremot visar på ett behov av att kunna erbjuda extra stöd och att inte förutsätta att alla hanterar
det lika bra.
I mötets inledning visades en introduktionsfilm som det hade varit bra om den blivit granskad ur ett
normkritiskt perspektiv, särskilt kring representationen av icke-vita. Med tanke på
hudfärgshomogeniteten på riksmötet känns det extra relevant. Överhuvudtaget finns ett behov av
att se över det material som organisationen ger ut/ står bakom (broschyrer, bilder, texter med mera)
för att upptäcka normativitet. Och det är inte bara skriftligt och tryckt material förmedlar normer.
Under ett möte är det nyttigt att lyssna på vilka begrepp som används och hur det pratas om saker
och ting för att synliggöra normer. Under Sveroks riksmöte kunde underliggande normer anas när
begrepp och uttryck som ”bensträckare” (använt som synonym till paus men visar på en norm kring
benrörlighet) och ”sen tar ni trappan till middagen” (förutsätter även det rörlighet) användes. En
annan situation där interna normer i en organisation ofta kan anas är när de valbara kandidaterna till
personvalen presenteras. Vilken information som presenteras kring de olika kandidaterna och hur
exempelvis viss erfarenhet eller bakgrund premieras kan tyda på vad som väger tungt för en
förtroendepost i organisationen.
Lokalen för plenumförhandlingarna fungerade på många sätt mycket bra. Att ha två talarstolar för att
kunna välja bort att bli filmad var bra, likaså att talarstolen var tillgänglig (om än problematisk för
längre personer). Stundtals var det ordentligt kallt i lokalen vilket kan påverka
koncentrationsförmågan. Att delar av lokalen var mörk gjorde att de trappsteg som fanns blev farliga
för den som har synnedsättning eller svårt med mörkerseendet. För personer med synnedsättning
eller dyslexi var ett potentiellt problem även att det förekom vid ett flertal tillfällen att det som stod
på projektorn inte lästes upp. Luften i möteslokalen var ofta bra, åtminstone med tanke på det stora
antalet deltagare. Däremot saknade vi en uppmaning i informationen som gick ut inför mötet att
undvika parfymer och starka tvålar, trots att behov av detta hade anmälts.
Gällande anmälda behov så fanns det kommentarer i deltagarutvärderingen om att föranmälda
behov kopplade till funktionsförmåga inte hade tillgodosett. Tyvärr gavs ej mer information än så, så
vi kan ej vara mer specifika kring vad som behöver göras annorlunda. Däremot fanns några saker vi
maktmätare funderade på kring detta. Några exempel på vad vi noterade kopplat till anmälda behov
var att det till största del fungerade med de anmälda kostbehoven. Detta med undantag för den
luftburna allergin som inte hanterades på frukosten. Första kvällen hade något behov missats, men
när det påtalades åtgärdades det direkt. En reflektion från vår sida är dock att det är bättre om det
går att undvika att skylta de särskilda behoven med namn och förnamn (som nu gjordes vid lunchen)
då det kan upplevas utpekande. Dyslexi fanns också med bland de anmälda behoven och detta såg vi
inte hanterades under mötet. Dels för att text på projektorn inte lästes upp, dels för att
möteshandlingarna inte görs mer lättlästa än vad det är eller erbjuds i en lättläst version. Med tanke
på möteshandlingarnas nuvarande omfattning och det höga tempot på mötet behövs i annat fall att
personer kan få stöd av någon under mötet vid behov. Slutligen hade även smärta i olika kroppsdelar

anmälts vilket gjorde att några deltagare upplevde svårigheter av att boendet och möteslokalerna låg
åtskiljda.
Som vi förstod det fanns inte hörslinga, men det hade kunnat ordnas med vid behov. Detta är viktigt
att även fortsättningsvis kolla upp möjligheterna för. Friformsdebatten kräver dessutom särskilda
förberedelser för att detta ska fungera. Att använda sig av en tillgänglighetschecklista är ett bra sätt
att inte missa sådana aspekter. Angående ljudet var tyvärr ljudet från talarstol ett stundtals så dåligt
att det gjorde det svårt att höra vad som sades. Att det var många kringljud i lokalen (dels från
ventilationen, dels från personer som rörde sig runt området där ombuden satt) ställde också till
problem. Vid upprepade tillfällen pratades det utan att använda mikrofon, vilket så klart är dåligt
och viktigt att påminna om ifall det görs alternativt att någon annan upprepar det som har sagts i
mikrofonen. Slutligen fanns, i anknytning till möteslokalerna, könsuppdelade toaletter, något som
glädjande nog åtgärdades av mötesarrangörerna.
Mötets effektivitetssträvan är förståelig med anledning av hur omfattande mötet redan är, men
riskerar att ställa till det för deltagarna på flera sätt. Ett exempel var att tiden mellan frågan ”Någon
däremot?” och att beslutet klubbades ofta var mycket kort samt att betänketiden för att sätta upp
sig på talarstolen tenderade att vara kort. Stressen kunde även märkas i att vissa möttes av suckar
eller kommentarer som ”Snälla, måste vi ta denna diskussion…” när de lyfte något. Vid flera tillfällen
påbörjades presentationen av nästa motion när deltagare fortfarande satt och röstade om den
föregående. Detta kan verkligen skapa hinder för deltagande på lika villkor utifrån acceptansen för
att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Något som kan ha berott på stress eller någon annan
faktor var att vissa inte blev sedda på mycket länge när de visade upp sina lappar för att bli uppsatta
på talarlistan. Parallellt med att det gick mycket snabbt under mötet fanns även höga förväntningar
på människors retoriska förmåga och nivå på anförandena. Snygga powerpoint-presentationer och
välarbetade framföranden kan skapa en press som gör att vissa avstår från att tala.
Det var positivt med de spelstugor som arrangerades på kvällen och som blev ett alternativ till att
mötas på puben, som ju inte alla känner sig bekväma med av olika anledningar. Något som vore
intressant att diskutera vidare kring vore dock utbudet av spel på dessa träffar. Det påtalades för
maktmätarna att det fanns några spel som vissa personer upplevde sexistiska eller stereotypifierande
på andra sätt. Att diskutera värderingar kopplat till spel skulle därför kunna vara en bra och viktig
insats.
Under friformsdebatten var en sak som vi registrerade att moderatorerna la upp diskussionerna och
hanterade sin egen roll på mycket varierande sätt. Det fanns gott om goda exempel på metoder.
Många moderatorer kan endast vissa deltagares namn och kallade därför endast vissa vid sina namn
och andra vid sitt deltagarnummer. Minst en moderator antecknade dock namnet på deltagarna i
början av torget för att kunna kalla samtliga vid namn. Det var också intressant att se att det fanns
exempel på olika diskussionsformer och övningar i de olika grupperna. Vissa körde med talrundor,
andra med att skriva på post-its och ytterligare andra släppte ordet fritt. Att under en friformsdebatt
ge människor möjlighet att uttrycka sig på olika sätt är bra. Det är dock viktigt att i förväg ha funderat
på om något som en planerar att göra kan vara svårt ur ett tillgänglighetsperspektiv och ifall det i så
fall finns någon lösning på det. Detta gäller ju exempelvis post-it övningen i förhållande till
synnedsättningar och dyslexi. Det var slutligen även tydligt att moderatorerna hanterade nytillkomna
på mycket olika sätt. Vissa introducerade nya, medan andra inte gjorde något i de lägena. Bra att ha

diskuterat ihop sig om för- och nackdelar med olika strategier innan. Även bra att som moderator
under friformsdebatter ha fått möjlighet att diskutera härskar- och främjartekniker, hur det går att
gränsa kränkningar samt hur en kan arbeta för att alla ska känna sig sedda och inkluderade på
förhand.
Något som blev tydligt under mötet var att maktmätningen skapade en del reaktioner. Det märktes
att några av deltagarna hade en hög medvetenhet om att maktmätning pågick, särskilt under
friformsdebatten, och kommenterade den på olika sätt. Exempelvis förekom skämt som att någon
”inte borde sitta och samla poäng på det där sättet”. En sådan medvetenhet kan så klart påverka hur
deltagare agerar på mötet och därmed resultatet. Vi hörde också kommentarer som att detta
riksmöte var olikt de som varit tidigare år, genom att det var ”snällare” och ”mindre hetsigt”. En
sådan skillnad behöver inte alls bero på maktmätningen utan kan ha helt andra orsaker, men det är
ändå värt att notera. Vidare var det även tydligt att en del deltagare var provocerade av
maktmätningen och inte positiva till att den genomfördes.
Något som både påtalades av deltagarna i deltagarenkät två och noterades av oss maktmätare var
att jargongen på Sveroks riksmöte ofta är hård och tuff (både på plats i rummet och på onlineforumen). Inte minst märktes det i att det var ett antal personer som hade upplevt sig bli verbalt
kränkta under mötet. Såväl i diskussioner under ledig tid som i några anföranden från talarstolen
förekom att personer gav varandra hård kritik och skämtade på andras bekostnad. Detta kan så klart
ställa till problem, som att personer känner sig ovälkomna och slutar/ väljer att ej gå på fler
riksmöten eller att personer tvekar att ta till orda under mötena. Det fanns ibland också tydliga
grupperingar som stod emot varandra under mötet och ett sätt att prata som antydde att det finns
olika interna konflikter/ meningsskiljaktigheter. Inför riksmötet verkade vissa redan förberedda på
sådana motsättningar och tonen var från och till ganska hård eller till och med aggressiv.
En tydlig norm under mötet var att det är bra att kunna mycket, basera sina argument på siffror och
hårda fakta samt att framföra argument med fina ord. Att klimatet blir mer tillåtande och att det blir
okej att säga att en inte vet eller kan något skulle med största sannolikhet vara positivt för mötena
och personerna som vistas på dem. Att identifiera sig som nörd var något som många under mötet
gav uttryck för som en viktig sammanhållningsfaktor inom Sverok. Att ha en stark ”vi-känsla” och att
identifiera sig som nörd är i sig inga negativa företeelser. Däremot kan det vara bra att diskutera vad
detta kan få för konsekvenser för den som inte passar in i den gängse bilden av hur en nörd ”ska”
vara eller ser ut. Och även att fundera kring det ”dom:et” som automatiskt skapas när vi bildar ett
”vi”.
Genomgående under mötet förekom även mycket intern jargong som kan vara svår för nya att
hantera och delta i, till exempel referenser till spel och/ eller Sverok historia, förkortningar och dylikt.
Att prata inkluderande skulle innebära att inte förutsätta att andra har samma förkunskaper och att
förklara svåra ord, förkortningar och referenser. Med tanke på att personer som är engagerade i
Sverok har sin bakgrund och kunskap inom olika speltyper kan den interna jargongen och
referenserna ställa till problem även för de mer erfarna mötesdeltagarna.

Slutsatser
Den typiske riksmötesdeltagaren på Sveroks riksmöte (bland de valda representanterna) är en man
som är drygt 27 år gammal. Han praktiserar inte religion, men om han gör det är han kristen eller
möjligen asatroende. Han är heterosexuell, född i Sverige och likaså hans föräldrar. Han har inga
funktionsnedsättningar, har varit på 2,4 riksmöten tidigare och har varit medlem i Sverok i 6,7 år. Han
är framförallt engagerad i bordsspel, har förberett sig genom att läsa möteshandlingarna och
diskutera dem med andra. Han förväntar sig att han kommer att delta både i plenum och under
friformsdebatten.
Självklart är ovan beskrivning en grov förenkling och generalisering, men den bygger på de
identiteter och bakgrunder som maktmätningen visat var vanligast på Sveroks riksmöte. Att på detta
sätt synliggöra vad som är norm vad gäller deltagarnas identitet och bakgrund kan öka förståelsen för
vilka som kommer att ha lättare att smälta in och känna sig hemma i organisationen. En homogen
deltagargrupp sänder ut signaler såväl internt som externt om hur en ”måste” vara för att vara med.
För organisationen är det viktigt att reflektera kring vilka som är överrepresenterade för att ha
möjlighet att kunna välja att förändra sig och på så sätt bli inkluderande och relevant för fler. Att vi
som organisation blir medvetna om vilka vi representerar och vad vi sänder ut för signaler är det
första steget i ett framgångsrikt inkluderingsarbete.
Efter att ha granskat och analyserat resultaten från mätningen av taltid och talträd under Sveroks
riksmöte kan vi konstatera att det verkar finnas vissa maktstrukturer och normer som påverkar vilka
grupper som har mer makt under mötet. Allra mest betydelse har en individs position i
organisationen, där ledamöter i förbundsstyrelsen pratar nästan sex gånger längre än övriga i snitt.
Män som grupp tar mest taltid under mötet, men sett till genomsnitt per person talar kvinnor mer.
Den höga standardavvikelsen samt att medianen för gruppen är likadan tyder dock på att det snarare
handlar om några individer som med extrema värden höjer medelvärdet snarare än en generellt hög
nivå. Även att praktisera religion, att vara bisexuell samt ha en funktionsnedsättning samvarierar
med en högre taltid. I samtliga fall dock med en hög standardavvikelse. Personer som har varit på 4-5
riksmöten tidigare pratar mest, medan de som är på sitt första pratar minst. Personer som varit
medlemmar mellan 6-10 år pratar mest och i den andra änden av spektrumet finns de som varit
medlemmar 1-2 år, som alltså pratar minst.
Över hälften av förslagen läggs av personer över 31 år på riksmötet. Män lägger fler förslag än
kvinnor och icke-praktiserande något fler än de som praktiserar religion. När det gäller sexualitet
lägger heterosexuella något fler förslag per person än bisexuella och personer vars samtliga föräldrar
är födda i Sverige lägger fler än de som har minst en förälder född i ett annat land. Personer utan
funktionsnedsättningar lägger något fler än de med. Kopplat till erfarenhet av organisationen såg vi
att personer som varit på 4-5 riksmöten tidigare samt personer som varit medlemmar i 11-20 år
lägger flest förslag. Generellt kan dock sägas att förslag som läggs av individer (som statistiken ovan
baseras på) mycket mer sällan får bifall än de som läggs av grupper (nio jämfört med 25 bifall).
Det som är tydligt efter att ha gått igenom statistiken över taltid och talträd är att den bild som i
börjar av avsnittet målades upp av den ”typiske” riksmötesdeltagaren måste nyanseras. Även om
bilden stämmer för vilka som är typiska i bemärkelsen att de är flest till antalet under mötet, så är
det delvis andra grupper som dominerar utrymmet vad gäller taltid och att lägga förslag. Samtidigt

brottas vi med höga standardavvikelser i samtliga minoritetsgrupper som bryter mot bilden av vem
som är ”typisk”. Det gör att vi får vara försiktiga med slutsatserna kring detta avsnitt.
Som tidigare diskuterades kan det finnas kopplingar mellan olika kategorier. Detta kan innebära
ytterligare en utmaning i att tolka resultatet. Tydligt under Sveroks riksmöte är att förbundsstyrelsen
tar mycket mer talutrymme per person än övriga (vilket liknar hur det ser ut i de flesta
organisationer). De kategorier som styrelseledamöterna finns inom kommer därmed att påverkas
genom höjd taltid, antal lagda förslag med mera. Likaså kommer kategorier där få eller inga
styrelseledamöter finns troligen ha kortare taltid, färre antal lagda förslag med mera.
Intressant var att många av dessa tendenser vad gäller att ta plats och delta i plenum neutraliserades
eller till och med vändes upp och ned när vi tittade på deltagarnas aktivitetsgrad under
friformsdebatten. Detta gällde exempelvis för kön, religion, sexualitet och i någon mån även för
föräldrars födelseland. Att aktivitetsmönstren förändras skulle kunna ses som en anledning till att
variera mötesformer under ett riksmöte, då dessa verkar ha betydelse för vilka som tar plats.
Vad gäller härskar- och främjartekniker kunde färre tydliga skillnader mellan grupper ses i mätningen
jämfört med vad vi kunnat för exempelvis taltid eller talträd. Det som var tydligt var att
härskartekniken osynliggörande var allra vanligast. Teknikerna förlöjligande, påförande av skuld och
skam samt tolkningsföreträde förekom också en hel del. Vad gäller främjartekniker finns endast två
varianter, där den som kallas applåder och skratt är allra vanligast. Mönster som mätningen visade
på var att kvinnor, heterosexuella, personer som varit på många riksmöten och personer som varit
medlemmar mellan 6-10 år utsätts för fler härskartekniker. Äldre, religionspraktiserande, bisexuella,
personer med samtliga föräldrar födda i Sverige och personer som har funktionsnedsättningar utför
något fler härskartekniker. Likaså ökar frekvensen för att utsätta andra för härskartekniker med antal
riksmöten en person har varit på och antal år den varit medlem.
När vi tittar på vissa identitetsvariabler så ser mönstren för deltagande annorlunda ut under
friformsdebatten än vad de gjorde för taltid i plenum. Detta gäller framförallt kön, religion och
sexualitet. Män, icke-praktiserande och heterosexuella är mer aktiva under friformsdebatten än
kvinnor, praktiserande och bisexuella. När det gäller föräldrars födelseland fanns inga skillnader
mellan grupperna alls under friformsdebatten, vilket är en viss förändring från förhållandena under
plenum. Mönstren kring deltagande och antal riksmöten samt medlemsår liknar förhållandena som
rådde i plenum. De är dock något tydligare här än vad de var i plenum, det vill säga att
aktivitetsgraden stiger med antal tidigare riksmöten och antal år som medlem. Även mönstren kring
ålder och deltagande kvarstår som i plenum. Aktivitetsgraden ökar med åldern. Likaså kvarstår
förhållandena kopplat till funktionalitet, det vill säga att personer med funktionsnedsättning är mer
aktiva än de utan.
Ur svaren på den andra deltagarenkäten träder en något splittrad bild av organisationen fram.
Genomgående är majoriteten av svaren positiva, men där det slutligen handlar om huruvida vi
betraktar glaset som halvfullt eller halvtomt. Var någonstans lägger vi ribban och är nöjda?
Exempelvis angav 27 % något av de tre lägsta alternativen på frågan om hur delaktig de hade känt sig
under mötet. När de tillfrågades om vad som skulle kunna öka deras delaktighet var
svarsalternativen ”ett bättre klimat för att uttrycka sina åsikter” samt ”fler diskussioner i mindre
grupper” vanligast. Även lättlästare möteshandlingar och ett mindre stressigt möte lyftes fram. På
frågan om deltagarna uppfattat mötet som jämlikt svarade 26 % något av de tre lägsta alternativen.

Motiveringen handlade bland annat om att förbundsstyrelsen uppfattades ta stort utrymme, att
tekniken stressar de teknikokunniga samt att karisma och scenvana gör att personer blir lyssnade på i
större utsträckning. Vi kunde även se bland svaren att 9 % av deltagarna upplevt sig ha blivit kränkta
under riksmötet och 4 % för diskriminering (främst verbala kränkningar och sexuella trakasserier).
En av de utmaningar vi ser att Sverok har att anta inför kommande riksmöten är att göra en
avvägning, kring informationen som skickas ut inför mötet samt möteshandlingarna, om vad som är
nödvändig information att ha med respektive vad som gör att det blir för omfattande. Språket skulle
även behöva ses över för att göra materialet mer lättläst. Diskuteras bör även hur Sverok kan
fortsätta att nyttja teknik och datorer för att uppnå de positiva effekter de för med sig, utan att
riskera att teknikovana personer blir stressade eller exkluderade från den demokratiska processen.
Riksmötets effektivitets potentiella risker för inkludering och delaktighet bör tas på allvar. Hur kan
dessa motverkas utan att förlänga riksmötet? Är det möjligt?
Vi anser vidare att det finns ett behov av att normkritiskt granska det material som Sverok står
bakom, spel som används i anslutning till mötet samt begrepp och termer som förmedlar normer
som kan bli begränsande för de som inte passar in i dem. Det tuffa diskussionsklimatet på mötet (och
online) samt den frekventa internjargongen måste också hanteras för att minska trösklarna in i
organisationen samt till ett jämlikt deltagande. Även normbilden av en ”Sverokare” som kunnig,
verbal och nördig bör synliggöras och problematiseras för att undersöka vilka konsekvenser den kan
få.
Slutligen är det intressant att maktmätningen fick så pass många reaktioner, såväl intresserade som
kritiska. Detta är självklart något som kan påverka både mottagandet av denna rapport samt det
fortsatta likabehandlingsarbetet inom Sverok.

Rekommendationer
Mätningen på ett riksmöte visar på maktstrukturer och normer under själva mötet, men den
signalerar också hur organisationen som helhet ser ut. För att förändra maktstrukturer under
riksmötet krävs inte bara förändringar under själva mötet utan också inom andra delar av
organisationen. Nedan presenteras tips på bra saker att tänka på och att göra utifrån det vi har sett i
våra maktmätningar. Vissa saker gjordes redan på Sveroks riksmöte, men inkluderas i listan för att
inte glömmas till framtida möten.

Inför årsmötet
-

-

-

-

-

-

-

Var tydliga med organisationens vilja att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Det kan
göra det troligare att deltagare meddelar sina behov och förutsättningar ifall de förstår att
det är välkommet och inte något som organisationen tycker är till besvär.
Titta i en multireligiös almanacka innan ni bokar in datumet för riksmötet för att försäkra er
om att det inte krockar med någon högtid.
Ta reda på förutsättningarna för ett tillgängligt möte i de lokaler ni funderar på att boka. Nöj
er inte med att endast ställa frågan om tillgänglighet till lokaluthyraren utan fråga på vilka
sätt lokalen är tillgänglig. Ibland skiljer sig nämligen uppfattningen om vad tillgänglighet
innebär åt. Personer i rullstol ska inte bara kunna komma in i lokalerna utan självklart även
kunna komma fram till talarstolen för att tala. För att ta reda på vad som behövs kan ni till
exempel titta i den tillgänglighetschecklista som finns på Diskrimineringsbyrån Uppsalas
hemsida (www.diskrimineringsbyran.se).
Fundera över Sveroks möjlighet att ekonomiskt stötta de medlemmar (utöver ombuden) som
behöver hjälp med sina resor till årsmötet. Sliding scale (glidande skala) kallas en modell som
har använts av andra organisationer för att lösa liknande problem. Den innebär att
deltagarna bidrar med valfri summa (inom satta ramar). De som betalar mer är på så sätt
med och ”sponsrar” de som betalar mindre.
Återkoppla till deltagare som anmält ett särskilt behov för att bekräfta att deras behov
kommer att tillgodoses. Om ni är osäkra på vad någons behov innebär eller hur ni ska
tillgodose personens behov kan ni ta kontakt med henom och fråga hur ni kan göra för att
det ska fungera för den personen.
Mötespresidiet har stor påverkan på hur riksmötets klimat blir och allas möjlighet att komma
till tals. Det är därför viktigt att de som ska vara del av presidiet förbereds genom att ni i
organisationen berättar hur ni vill att riksmötet ska vara och upplevas. Det kan också vara en
bra idé att utbilda mötespresidiet kring härskar- och främjarteknikerna.
Fundera kring hur ni kan minska andelen mötesdeltagare som kommer till mötet
oförberedda. Ta gärna hjälp av deltagarna här genom att fråga dem om deras tankar och
idéer.
Gör gärna övningen ”Hur vill vi ha vårt årsmöte?” på sidan 108 i ageraguiden. Med fördel
deltar både styrelsen och de som ansvarar för att praktiskt arrangera årsmötet.

Möteshandlingarna
-

-

-

-

-

-

-

-

Ge så mycket praktisk information om riksmötet som möjligt i god tid, gärna innan sista
anmälningsdag, för att inte riskera att någon avstår från att åka för att den känner sig osäker
på vad som väntar. Exempel på bra saker att inkludera i informationen är ett program,
information om boende och måltider, avstånd mellan boende och övriga lokaler samt vad
som kostar och vad som är gratis. Utgå från den deltagare som har minst förkunskaper och
erfarenhet när ni formulerar er.
Försök att använda så enkelt språk som möjligt. Låt någon som inte är insatt läsa igenom
möteshandlingarna och reagera på svåra ord som bör förklaras. Fortsätt erbjuda en ordlista
som komplement till möteshandlingarna.
Sträva efter att inte ha för mycket information utan fokusera på det som är nödvändigt.
Se över alla blanketter och formulär så att de inte exkluderar någon genom att exempelvis
inte ge fler svarsalternativ på frågan om kön än man/ kvinna. Frågar ni efter personnummer
kan det vara bra att poängtera att ni inte behöver de fyra sista siffrorna.
Fundera över hur ni efterfrågar särskilda behov. Ge gärna flera exempel på vilken typ av
behov som någon kan ange, så som behov av pauser (för att be, röra på sig eller annat), att
det ej finns saker som framkallar luftburen allergi i rummet, hörslinga, hiss eller eget rum
eftersom det ökar chansen att personer med något särskilt behov känner sig omfattade av
frågan. Dessutom kan frågan om särskilda behov med fördel delas upp i flera delar – till
exempel för kost, möte och boende – för att chansen ska bli ännu större att olika behov
fångas upp vid anmälningstidpunkten.
Ge möjlighet att i anmälningsformuläret kryssa i om någon vill ha personlig kontakt med
någon inom organisationen inför riksmötet, för att till exempel ha möjlighet att ställa frågor
och veta mer om hur ett riksmöte fungerar.
Ha en särskild fråga för huruvida deltagarna behöver möteshandlingarna i något annat
format, eftersom de är så grundläggande för att kunna delta på mötet.
Ha möteshandlingarna online även om de också skickas ut i pappersformat.
Märk ut pauser i programmet.
Ta reda på vad som ställer till problem för personer med astma och/ eller allergi. Undvik
lokaler med heltäckningsmattor eller att servera nötter och citrusfrukter. Mer kunskap om
detta kan bland annat fås från Unga Allergiker.
Säkerställ att köket kan tillgodose de kostbehov som finns och hur logistiken kring detta kan
skötas för att inte bli alltför utpekande.
Fundera kring tillgänglighet när ni väljer layout och färger. Ta hjälp av experter om ni är
osäkra på vad som fungerar och inte, till exempel kan myndigheten Handisam och Centrum
för lättläst vara till hjälp.
Kontrollera i en multireligiös almanacka så att riksmötet inte krockar med någon religiös eller
kulturell högtid.
Fundera kring hur ni motverkar de negativa effekterna kring att Sveroks riksmöte behöver
vara så tidspressat för att inte bli så omfattande.

Under riksmötet
-

-

-

-

-

-

Ha en tydlig skyltning så att deltagarna ska ha lätt att hitta när de kommer till mötet samt
förflyttar sig mellan de olika lokalerna.
Genomför en riksmötesutbildning innan mötet börjar. En möjlighet för att spara på
riksmötets tid är att erbjuda förstagångsdeltagare (eller andras om känner ett behov av det)
en mer utförlig, men valfri, utbildning medan riksmötet som helhet kan få en kortare version
där enbart det viktigaste inkluderas.
Inkludera med fördel ett avsnitt om härskar- och främjartekniker i riksmötesutbildningen för
att göra deltagarna uppmärksamma på att det ofta är omedvetet vi utsätter andra för dessa
tekniker.
Planera väl så att det inte blir stressigt. Stress är ett stort problem, särskilt för ovana
mötesdeltagare eller deltagare som är oförberedda.
Fundera över om det finns någon möjlighet att göra riksmötesdagarna lika långa och
intensiva. Det ställer höga krav på deltagarna att medverka under hela mötet.
Ta regelbundna pauser.
Se till att det finns frukt och/ eller fika att tillgå för den som behöver äta oftare.
Se till att det finns en fungerande mikrofon och att den används. Detta är ännu viktigare ifall
hörslinga används under mötet. Det bör finnas fungerande ljud i alla lokaler som mötet hålls
i.
Läs upp text och förklara bilder som visas på skärm.
Se över hur möblemanget är i lokalerna. Går det att ta sig fram för alla? Kan alla sitta så att
de ser skärmen och den som pratar? Kan alla tala i talarstolen?
Ta reda på att hissarna funkar och hur det funkar i en nödsituation (till exempel vid brand)
för personer som behöver använda hiss.
Blanda mötesformer för att fler ska komma till tals.
Se till att ni har tillräckligt med tid under friformsdebatten, att funktionärerna har diskuterat
ihop sig så att upplägget på de olika torgen är liknande, samt att funktionärerna har den
information och de underlag som de behöver. Se även över det fysiska rummet under
friformsdebatten. Fungerar möblemang, skyltning och ljud? Kommer alla att kunna sitta/ stå
så att de ser varandra? Går det att komma och gå utan att det blir problem?
Diskutera bemötande, tillgänglighet och inkludering med funktionärerna. Bra med en tydlig
klädsel eller liknande som visar vilka som är funktionärer.
Använd ett enkelt språk. Förklara svåra termer och förkortningar. Uppmana deltagare att
säga till om det är något de ej förstår. Motverka en kultur där det är fult att inte kunna något
eller förstå något ord.
Låt mer erfarna mötesdeltagare fungera som mentorer åt nyare.
Försök att ordna ett boende som fungerar för alla. Ifall det generella boendet inte gör det så
bör de som behöver kunna erbjudas speciallösningar.
Fundera kring hur styrelsen ska sitta för att det ska vara praktiskt utan att det upplevs som
att styrelsen är en för tajt grupp ( ett vi och dom).
Reflektera kring vad som används som argument i personvalen. Är erfarenhet och tradition
alltid viktigare än nya perspektiv och specialistkunskap?
Se till så att alla har möjlighet att nyttja sina demokratiska rättigheter. Har alla förstått hur
röstningsprocessen går till? Ge tillräcklig tid efter frågan ”någon däremot?” innan ni går
vidare.

-

Granska material, bilder, filmer med mera som organisationen står bakom ur ett normkritiskt
perspektiv för att undvika att normer stärks medvetet eller omedvetet.

Generellt
-

-

-

Fundera kring hur ni kan nå ut och rekrytera underrepresenterade grupper. Var syns ni idag?
Hur syns ni? Kan ni göra några särskilda satsningar som kan locka nya?
Hur ser normen för en ”Sverokare” ut? Vilka konsekvenser kan det få för organisationen,
dess medlemmar och potentiella medlemmar att den ser ut så?
Reflektera och diskutera tillsammans kring styrelsens maktposition. Vad kan ni göra för att
minska glappet mellan styrelse och medlemmar? Eller för att öka medlemmars delaktighet
under mötet?
En maktmätning är ett bra första steg för att ta reda på läget i en organisation, men det är
bra om ni har möjlighet att kartlägga normer och maktstrukturer på fler sätt för att få en mer
heltäckande bild.
Kompetensutveckla er kring normkritik för att enklare få syn på normer i organisationen och
under mötet.
Gör ert arbete långsiktigt och systematiskt genom att ta fram en likabehandlingsplan. Se
bland annat ageraguiden för inspiration och kunskap kring detta.
En handlingsplan mot kränkningar och diskriminering bör tas fram, antingen som en del av
likabehandlingsplanen eller som ett komplement till den.

Ordlista
Ateism, avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter.
Agnosticism brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta
om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma.
Biologiskt kön definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer.
Cis-person är en person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop
och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som har könet ”man” registrerat som
kön i folkbokföringen, föds med snopp, ser sig själv som kille och uttrycker sig som en kille förväntas
enligt normen. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning
att göra. Cis är latin för ”på samma sida”.
Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det
finns ett koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Det ska även ske inom något
av de samhällsområden som skyddas enligt lag, exempelvis i arbetslivet eller på utbildningsområdet.
Det ska finnas ett beroendeförhållande mellan den som diskriminerar och den som blir
diskriminerad, eller att den som är ansvarig för att utreda trakasserier och påtalad diskriminering inte
gör det.
Diskrimineringsgrund, anledningen till varför en person blir sämre behandlad eller missgynnad. Det
behöver inte bara den enda anledningen och inte heller den viktigaste. Det behöver inte heller vara
ett korrekt antagande, det viktigaste är att det är ett samband mellan det bemötande en person får
och någon av de skydda diskrimineringsgrunderna.
Etnisk tillhörighet, Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Exempel: svensk, mörkhyad, rom.
Funktionsnedsättning, en varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning som genom
skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.
Funktionshinder används som benämning på sådant som finns i en persons omgivande miljö och
som hindrar personens funktionsförmåga. Funktionshinder kan vara höga trösklar, enbart skriftliga
instruktioner eller utestängande attityder.
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som används istället för hon eller han. Det böjs ofta
enligt principen hen, henom, hens. Jämför med hon, henne, hennes och han, honom, hans. Ett annat
könsneutralt pronomen som går att använda är den.
Heteronormativitet kallas det system av normer som rör kön, genus och sexualitet. En del av
heteronormen är att alla personer förväntas vara antingen tjej eller kille. En annan del är
förväntningen att alla ska ha ett könsuttryck som ”matchar” ens kön. Förväntningen att alla ska vara
heterosexuella är den tredje delen, medan den fjärde är att en viss sorts heterosexuellt liv ses som
det mest naturliga, självklara och önskvärda sättet att leva på. Heteronormen är vad som styr att
tjejer ska ha rosa kläder och killar blå. Det är också heteronormen som gör att det nästan bara är
heterosexuella familjer (där en ciskvinna och en cisman är tillsammans och har barn ihop) som
skildras i reklam, litteratur och TV.

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller rutin som verkar neutral, men som i praktiken
missgynnar en person och det har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på
detta kan vara ett förbud mot huvudbonad på en arbetsplats där det inte är befogat ur säkerhetseller hygiensynpunkt. Förbudet gäller alla men i praktiken stänger det ute personer som av religiösa
skäl bär huvudbonad.
Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen, i ditt pass, i din legitimation. Ens
juridiska kön framgår också av personnumret. I Sverige finns två juridiska kön: tjej/kvinna eller
kille/man. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön (baserat på ens biologiska kön). En person som
har fått diagnosen transsexuell kan ansöka till Rättsliga rådet om att byta juridiskt kön.
Kön är en socialt konstruerad kategori som delar in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön
har många olika delar.
Könsöverskridande identitet eller uttryck är det sätt på vilket en person upplever och uttrycker sitt
kön.
Missgynnande innebär att någon blir sämre behandlad i jämförelse med vad någon annan har blivit
eller skulle ha blivit behandlad i en motsvarande situation.
Normer är förväntningar och ideal i vårt samhälle som reglerar vad som ses som normalt och
önskvärt och vad som ses som onormalt och avvikande. Det får konsekvenser i lagstiftning, politiska
beslut, praxis och bemötande.
Religion eller annan trosuppfattning är enligt diskrimineringslagen en världsreligion eller en tro som
är att likställa med religion.
Repressalier är förbjudna enligt lag och innebär att någon straffas (genom exempelvis att bli uppsagd
eller bli förflyttad) för att ha påtalat diskriminering eller ha deltagit i en utredning om diskriminering.
Sexuella trakasserier är kränkningar av en persons värdighet som har en sexuell koppling.
Sexuell läggning syftar till vem en person blir attraherad av eller kär i. Utifrån synen på kön som
tvådelat innebär detta att en person antingen blir attraherad av personer av samma kön, motsatt kön
eller både och.
Tillgänglighet innebär att något (till exempel en lokal eller en aktivitet) fungerar för alla personer
oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet innefattar allt från fysiska saker, som trösklar, till
bemötande och information.
Tvåkönsnormen är den norm/föreställning som säger att det enbart finns två kön i samhället, att alla
människor tillhör ett (och endast ett) av dessa två kön och att det biologiska eller juridiska könet är
vad som bestämmer en persons könsidentitet och könsuttryck.
Trakasserier är en kränkning av en persons värdighet som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan vara kommentarer, anspelningar, gester, blickar,
utfrysning eller förlöjliganden.

Bilaga 1

Deltagarenkät nummer 1
Enkäten är en del i mätningen av maktfördelningen under Sveroks riksmöte. Enkätsvaren
kommer endast att läsas av mätledaren och behandlas konfidentiellt. Enkätsvaren
kommer att sammanställas så att svaren inte kan kopplas till enskilda individer. Frågorna
kan vara känsliga att besvara, det är därför frivilligt att delta. Kryssa endast i ett alternativ
om inget annat anges.
1. Deltagarnummer: ___________
2. Ålder: _________________
3. Omgivningen uppfattar mig som:
Kryssa i ett eller flera alternativ!
 Kvinna

 Man

 Transperson

4. Praktiserar du någon religion?
 Ja

 Nej

5. Om ja, vilken?
 Islam

 Kristendom

 Judendom  Buddhism
 Hinduism

 Annan, vilken? ___________

6. Vad har du för sexuell läggning?
 Homosexuell

 Heterosexuell

 Bisexuell

 Vet ej

 Annan
7. Är du född utanför Sverige?
 Ja

 Nej

8. Är någon av dina föräldrar födda utanför Sverige?
 Ja

 Nej

9. Vilken del av världen kommer du/din/dina föräldrar ifrån?
Kryssa i ett eller flera alternativ!
 Afrika

 Nordamerika

 Sverige

 Annat nordiskt land

 Land i övriga Europa

 Mellanöstern

 Central/Sydamerika

 Oceanien

 Asien

10. Har du en eller flera fysiska/psykiska funktionsnedsättningar?
 Ja

 Nej

11. Om ja, är funktionsnedsättningarna synliga, hörbara eller på annat sätt kända
av omgivningen?
 Ja

 Nej

 Vet ej

12. Hur många riksmöten hos Sverok har du varit på före detta?
________ st.
13. Hur har du förberett dig inför årsmötet?
 Läst igenom årsmöteshandlingarna
 Läst igenom årsmöteshandlingarna och diskuterat dem med andra
 Jag har inte förberett mig
 Annat sätt:_________________________________________________________
14. Vad tycker du om handlingarna för mötet?
Svåra att förstå

Lätta att förstå

1

2

3

4

5

6













15. Hur troligt är det att du deltar i diskussioner i plenum?
 Jag vet att jag kommer att delta
 Förmodligen
 Vet ej
 Förmodligen inte
 Jag vet att jag inte kommer att delta
16. Hur troligt är det att du deltar i diskussioner under friformsdebatten?
 Jag vet att jag kommer att delta
 Förmodligen
 Vet ej
 Förmodligen inte
 Jag vet att jag inte kommer att delta
17. Inom Sverok är jag:
 Förtroendevald på förbundsnivå
 Förtroendevald på distriktsnivå

 Förtroendevald på föreningsnivå
 Anställd
 Annat, i så fall vad:……………………………………………………
19. Jag är främst aktiv inom:
Kryssa i ett eller flera alternativ!
 Bordsspel (Brädspel, Figurspel, Kortspel, Rollspel)
 Levande spel (Airsoft, Asiatisk populärkultur, Lajv, Laserspel, Paintball)
 Digitala spel (E-sport, LAN, TV-spel)
 Alla lika mycket
 Ingen särskild speltyp
20. Hur många år har du varit medlem i din förening?
________ år
Kommentarer på frågorna i enkäten:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Tack för din hjälp!

Bilaga 2

Deltagarenkät nummer 2
Enkäten är en del i mätningen av maktfördelningen under Sveroks riksmöte. Enkätsvaren
kommer endast att läsas av mätledaren och behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att
sammanställas så att de inte kan kopplas till enskilda individer. Frågorna kan vara
känsliga att besvara, det är därför frivilligt att delta. Kryssa endast i ett alternativ om inget
annat anges.
1. Deltagarnummer: ___________
2. Hur delaktig har du känt dig under riksmötet?
Inte alls delaktig

Mycket delaktig

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
___________________________________________________________________________
3. Hur mycket har du förstått av det som har sagts…
a) i plenum?
Inget alls

Allt

1

2

3

4

5

6













b) under friformsdebatterna?
Inget alls

Allt

1

2

3

4

5

6













c) under pauserna och övrig ledig tid?
Inget alls

Allt

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
___________________________________________________________________________

4. Har du haft utrymme att uttrycka dina åsikter under riksmötet?
Nej, inte alls

Ja, absolut

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
__________________________________________________________________________
5. Upplever du att dina åsikter har blivit tagna på allvar under riksmötet?
Nej, inte alls

Ja, absolut

1

2

3

4

5

6













Kommentar: _______________________________________________________________
6. Har du deltagit i diskussioner i plenum?
 Ja, mycket
 Ja, lite
 Nej, inte alls
Kommentar: _________________________________________________________________
7. Har du deltagit i diskussioner under friformsdebatterna?
 Ja, mycket
 Ja, lite
 Nej, inte alls
Kommentar: _________________________________________________________________
8. Vad skulle kunna göras för att du skulle känna dig mer delaktig?
Kryssa för de tre påståenden där du anser att en förändring är viktigast!
 Bättre information om hur ett riksmöte går till innan mötet
 Bättre möteshandlingar före riksmötet
 Fler diskussioner i mindre grupper
 Mer stöd från någon annan i organisationen
 Ett bättre klimat för att kunna uttrycka sina åsikter
 Bättre tillgänglighet
 Utformningen av aktiviteter och umgänge utanför mötet
 Annat: ___________________________
Kommentar:
___________________________________________________________________________

9. Hur mycket makt/inflytande upplever du att följande grupper har haft under
riksmötet?
a) Förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda
Ingen makt

Mycket makt

1

2

3

4

5

6













b) Ombud
Ingen makt

Mycket makt

1

2

3

4

5

6













c) Anställda
Ingen makt

Mycket makt

1

2

3

4

5

6













d) Funktionärer
Ingen makt

Mycket makt

1

2

3

4

5

6













e) Presidium
Ingen makt

Mycket makt

1

2

3

4

5

6













f) Distrikten
Ingen makt

Mycket makt

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. Tycker du att det här har varit ett jämlikt riksmöte där alla har kunnat delta på
lika villkor?
Mycket ojämlikt

Helt jämlikt

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
___________________________________________________________________________
11. Har du under riksmötet varit utsatt för kränkande behandling?
Ja

Nej

 Vet ej

12. Om ja, avsåg det:
Kryssa i ett eller flera alternativ!
 Psykiska kränkningar (utfrysning, elaka blickar eller liknande)
 Verbala kränkningar (elaka kommentarer, rasistiska skämt eller liknande)
 Fysiska kränkningar (slag, sparkar, knuffar eller liknande)
 Sexuella trakasserier
 Annat, vad? ______________________________________
Kommentar:
___________________________________________________________________________
13. Upplever du att du har varit utsatt för diskriminering på riksmötet?
 Ja

 Nej

 Vet ej

Kommentar:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. Har du under riksmötet deltagit i riksmötesdiskussioner online?
 Ja

 Nej

15. Om ja, i vilket forum i så fall: __________________________________________
16. Vad anser du om diskussionsklimatet online?
Inte alls bra

Jättebra

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Hur har riksmötet varit anpassat efter dig och dina behov?
Inte alls bra

Jättebra

1

2

3

4

5

6













Kommentar:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
18. Finns det något praktiskt med riksmötet som har varit negativt för dig?
Kryssa i ett eller flera alternativ!
 Maten
 Tiderna för mötet
 Boendet
 Lokalerna
 Mötesmetoderna
 Annat: _______________________
Kommentar:
___________________________________________________________________________

Tack för din hjälp!

Bilaga 3

Härskar- och främjartekniker
Inledning
Det finns olika strategier för hur makt skapas och befästs. Härskartekniker och
främjartekniker är exempel på sådana strategier. Härskar- och främjartekniker resulterar
alltid i ett befästande, stärkande och försvar av maktskillnader och används ofta i
normens tjänst. Detta innebär att de främst drabbar de som inte har samma makt, eller
möjligheter till makt som normgrupperna. I mätningen kopplar vi härskar- och
främjartekniker till diskrimineringsgrunderna av just denna anledning. Det är dock
viktigt att komma ihåg att makten tar sig olika uttryck beroende på sammanhang och kan
därför användas av eller mot vem som helst av oss.
Många av härskarteknikerna används tillsammans och det är inte alltid lätt att urskilja
vilken härskarteknik det är som används även om detta är vår ambition. Vissa
härskartekniker är tydliga, andra mindre tydliga, men alla har samma effekt: att begränsa
människors och gruppers möjlighet till inflytande och påverkan.
Vår förhoppning är att mätningen av härskartekniker kan identifiera och uppmärksamma
”osynliga” beteenden som exkluderar, förminskar och skapar osäkerhet på ett möte. Om
ni själva blivit utsatta för en härskarteknik någon gång så känner ni kanske igen er i
känslan av att känna sig begränsad, blockerad och inträngd i ett hörn. Ni vet kanske
också hur svårt det är att ta sig ur situationen själv.
Främjartekniker fungerar på samma sätt, men istället för att bestraffa beteenden som inte
följer normen belönar de beteenden som följer normen och på så vis befästs och stärks
normen. Vi har identifierat två främjartekniker som vi mäter. Dessa finns beskrivna efter
genomgången av härskarteknikerna.
Härskartekniker
1. Osynliggörande och avbrytning
Att visa att en inte lyssnar på den som talar. Främst ordlösa handlingar – när du pratar går
någon och hämtar kaffe, kollar mobilen, bläddrar i papper eller på annat sätt visar att det
du säger inte är viktigt. Det handlar även om att bli bortglömd, överkörd och i allmänhet
bli bemött med svalt intresse. På årsmöten kan det handla om att någon glöms bort på
talarlistan eller att vissa namn konstant uttalas fel. Här ingår även att hälsa vissa personer
med namn och andra inte. Om någon som fotar tar kort på en annan än den som talar, så
utövar denna person osynliggörande gentemot den som talar. Det kan även handla om att
bara en grupps erfarenheter och åsikter beaktas inför ett beslut.
Vi noterar även om någon avbryter någon annan mitt i en mening. I mätningen är det
viktigt att då skriva ”avbrytning” i kommentarraden. På samhällelig nivå ser vi till
exempel att heteronormen bygger på ett osynliggörande av alla som inte vill definiera
sig som heterosexuella.

2. Förlöjligande
Att göra sig lustig på någon annans bekostnad, att raljera över någons beteende, att håna
någon, eller att förringa någon eller någons arbete. Andra exempel är att säga något
nedvärderade som ”lilla vän”, ”lilla gumman” eller ”lilla gubben”. På årsmöten kan detta
innebära att argumentera i en fråga genom att kritisera någons beteende eller utseende
istället för att argumentera om sakfrågan.
3. Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas eller få dåligt samvete, oftast genom mycket subtila
formuleringar. När våldtäktsoffer får höra att det var de som bjöd in till närmandet genom
klädsel, beteende etc. Att med glimten i ögat säga ”har du inte gjort din hemläxa inför
mötet?”. Eller att få höra ”om du inte gjort som du gjorde, så hade vi inte hamnat här och
inte behövt ha den här diskussionen”. Ett annat exempel är att beskylla någon för att ha
en dold agenda: ”Ja, det är ju lätt att förstå varför Malmöklubben tycker att klubbarna ska
få mer pengar, som inte har medlemsrekryterat de senaste fyra åren”.
4. Skrämsel och hot
När en hotbild målas upp och man talar hotfullt om/mot ett förslag eller mot en person.
”Om det här förslaget går igenom kommer vi att göra detta…”. Eller att måla upp
orimliga och ologiska konsekvenser av att ett beslut går igenom. ”Om vi helt och hållet
slopar medlemsavgiften så kommer ju organisationen att behöva läggas ned, för vart ska
vi annars få pengar ifrån?”. Eller ”Om vi möjliggör för människor att bli medlemmar på
internet så kan ju vem som helst bli medlem och vem vet hur många pedofiler vi får in
då!?”.
5. Undanhållande av information
Ett mycket effektivt sätt att göra så att någon inte kan delta i en gemenskap. Att
undanhålla information innebär att inte låta någon få tillgång till information som alla
andra och därför exkludera denna person eller grupp från möjlighet till samma
förberedelser som alla andra. Det omöjliggör deltagande på lika villkor. T ex att beslut
fattas vid tillfällen eller platser som inte alla har tillträde till, i omklädningsrummet efter
innebandyn eller i baren på after work. Det kan också visa sig genom att underlag inför
möten skickas ut för sent för att hinna läsas i tid. Något att hålla utkik efter är en oklar
propositionsordning från presidiets sida, eller om ombuden av andra anledningar inte är
klara över vad det är som gäller. På en samhällelig nivå kan detta exemplifieras genom
hur väsentlig information om ett kritiserat förslag undanhålls för att få igenom reformen.
6. Påskyndande av beslut
Att inte ge tillräckligt med tid för att fatta eller förbereda ett beslut. Det kan även handla
om att skynda på utredningar, underlag och beslut så att vissa grupper inte ”hinner” vara
med i beslutprocessen eller att marginaliserade gruppers erfarenheter inte tas med i
beslutsunderlaget med hänvisning till att det inte finns tid för det.

7. Tillmötesgående motstånd
Att säga att något är viktigt utan att ge det utrymme eller att gå till handling i frågan. Att
prata om något så att andra tror att det är allvar och sedan inte göra verklighet av planen.
Kan vara att tala vitt och brett om hur viktigt det är med omvandling till normkritisk
verksamhet men att sedan inte avsätta tillräckligt med resurser för att kunna genomföra
några förändringar. Exempel: i ett motionssvar förklarar förbundsstyrelsen hur viktigt det
är att satsa på en god introduktion av nya medlemmar, särskilt de som inte behärskar
svenska språket – precis som motionären yrkar. Men motionssvaret avslutas med att
förbundsstyrelsen föreslår en utredning, som under året genomförs halvdant och inte
resulterar i någon handling inom organisationen. Alternativt att förbundsstyrelsen/
ombud säger att vi visst kan försöka forma introduktionen efter fler än den traditionella
medlemmen och särskilt de som inte kan svenska, men att det inte får innebära några
kostnader för organisationen. Detta "osynliga" motstånd förhindrar förändringar.
8. Förminskning av fråga
Den som inte vill att en fråga ska prioriteras kan försöka att få den att framstå som något
oviktigt. Detta innebär att få ett problem att framstå som litet. I relation till normer och
makt handlar det ofta om att avfärda något som inte anses vara viktigt eller tillräckligt
relevant. Ex: På påverkanstorget ges det mycket stöd för att organisationen bör arbeta
mer för att möteslokalerna ska vara mer tillgängliga för personer med fysiska
funktionsnedsättningar, men svaret blir att det inte är en prioriterad fråga eftersom
frågan inte berör tillräckligt många. Ett annat exempel: Kim är upprörd över att han inte
fått den mat han angivit i anmälan till årsmötet. Han blir bemött med att ansvarig säger att
det väl inte är så farligt, att han överreagerar och borde ta det lite lugnt och ta ett äpple.
På samhällelig nivå ser vi ofta hur den feministiska kampen framställas som löjlig och
oviktig när det i själva verket handlar om människors liv. När vi mäter är det ofta den
person som väckt motionen/ frågan som denna härskarteknik riktar sig mot.
9. Trakasserier
Att kränka någons värdighet verbalt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt genom skämt,
närmanden eller sexuella trakasserier. Kan ske vid upprepade tillfällen eller vid ett
enstaka tillfälle. Det är den utsattes upplevelse som avgör om något är kränkande.
Gränser för detta kan vara olika mellan olika personer och för samma person i olika
situationer. Ett exempel kan vara att på ett styrelsemöte få höra av de andra att det är för
att en är ”en dum blondin” som en gjort fel med de ekonomiska beräkningarna.
10. Objektifiering
Att få någon att känna ett värde endast genom omgivningens åsikter, där konsekvensen
blir att en blir ett objekt för andra som i sin tur ofta leder till låg självkänsla. Att
kommentera eller diskutera personers utseende i irrelevanta sammanhang. Under
styrelsemötet kan till exempel din kropp kommenteras fast du egentligen håller på att gå
igenom den ekonomiska redovisningen för det tredje kvartalet.

11. Splittring
Att på olika sätt hindra personer och grupper från att alliera sig och att gå samman för att
förstärka sin makt – söndra och härska. Ett resultat av detta kan bli att inte våga stödja
någon med dåligt rykte eller någon som står utanför normen, med rädsla för att själv få en
dålig stämpel eller hamna i utanförskapet. Ett annat exempel inom både organisationer
och i politiken är hur flera minoritetsgrupper konkurrerar om samma bidragspott.
12. Stereotypisering
Att koppla någon med en stereotyp istället för att låta någon vara en egen individ.
Generaliseringar kring kön/ religiös tillhörighet/ etnicitet/ sexuell läggning/
funktionsnedsättning etc. Muslimen som måste bevisa att han eller hon inte stödjer
kvinnoförtryck är ett exempel. Här inkluderas också att inte få eller kunna göra sådant
som en tycker är kul trots att en gillar det, eftersom det är stereotypt för ens grupp. Tjejer
som gillar smink och mode, eller ett gaypar som älskar schlager. Det omvända kan också
vara ett exempel på stereotypisering, dvs. att rikta sig till den grupp som enligt den
stereotypa bilden är bäst lämpad för en viss uppgift. Ett exempel kan vara att fråga
männen i gruppen när en behöver hjälp att koppla in en projektor under ett seminarium.
Uttryck som ”…en sån som du…” är exempel på denna härskarteknik. När vi mäter
denna teknik noterar vi också vilken grupp som stereotypiseras. Skriv de ord som
används av talaren för att beskriva gruppen.
13. Total omkastelse
Att ikläda sig eller tillskriv offerrollen när en blir kritiserad. Detta betyder att ett problem
eller en fråga vänds upp och ner för att skapa osäkerhet om problemets existens. För att
sedan fortsätta med att hävda att problematiken ligger någon helt annanstans än i det
problem eller i den fråga som ursprungligen togs upp. En får det att se ut som om den
som har makt helt plötsligt är maktlös – att vända på begreppen. Till exempel att säga att
det egentligen är mannen som är diskriminerad i samhället eftersom det är kvinnan, i en
heterosexuell familj, som har all makt i hemmet.
14. Blockering
Att konsekvent vägra gå vidare i en diskussion eller en process. Att stoppa en diskussion
som riskerar att utmana etablerade maktstrukturer. Som att vägra förstå någons argument
på grund av sin priviligierade ställning. Under möten kan tekniken tas i uttryck genom
fraser som ”det går aldrig”, ”det där har vi prövat och det funkar inte” eller ”det finns
inga pengar”. Andra sätt att genomföra tekniken är att uttrycka att en tycker att det lagda
förslaget är dåligt utan att förklara varför eller komma med några egna förslag.
15. Tolkningsföreträde
Att lyfta fram en ståndpunkt som den enda sanningen – nämligen den egna ståndpunkten.
På detta sätt tar en sig rätten att definiera verkligheten och avgöra vad som är viktiga
frågor. Ett av ombuden försöker påtala vikten av att ta fram metoder för att få in fler unga
i organisationen, medan styrelsen berättar att det inte är ett prioriterat område och att vi
inte ska behöva anstränga oss för att de unga ska komma till oss eftersom vi är en
ungdomsorganisation. På samhällelig nivå syns denna teknik i vems verklighet som

skildras i olika mediala forum och görs till allmängiltiga och sanna. Det är bara
människor med makt som kan praktisera tolkningsföreträde.
Främjartekniker
Här undersöker vi vem som stödjer vem och hur detta görs. Detta är alltså inte
motstrategier till härskartekniker, utan andra uttryck för maktstrukturer.
1. Omnämnande/ framlyftande
Att se och uppmärksamma en persons närvaro, tankar och prestationer. En person
nämner någon annan: ”Som Xavier redan sagt…” eller ”vithetsnormer är en viktig fråga,
vilket Clara redan på ett utmärkt sätt förklarat…”. Omnämnandet behöver dock inte ske i
positiva ordalag för att räknas som främjarteknik. När någon nämns får den utrymme i
rummet. ”Det Kai tidigare sa var inte riktigt korrekt…” är därför också ett omnämnande.
Samtliga omnämnanden registreras som omnämnanden vid en mätning. Om någon
omnämns i samband med att en härskarteknik används, registreras även denna teknik.
Omnämnande kan endast riktas mot annan person, antingen genom namn eller titel (ex.
ordförande). Ofta blir konsekvensen av ett omnämnande av en person ett indirekt
osynliggörande av någon annan.
2. Applåder och skratt
När publiken applåderar eller skrattar positivt åt talaren. Kan vara starka eller svaga.

