
Påverkanstorg --- ett bra sätt att debattera 
På Officersförbundets förbundsmöte i november kommer delegaterna återigen att samlas på ett på-
verkanstorg för att utbyta idéer och ståndpunkter med varandra.  
Påverkanstorget som en alternativ diskussionsform har prövats vid de senaste förbundsmötena och resultatet har 
varit så bra att vi gör om det igen vid årets förbundsmöte. Delegaterna ansåg att påverkanstorget gör att motio-
nerna och propositionerna kan diskuteras av flera och att den otvungna mötesformen är ett trevligt alternativ 
till det traditionella utskottsarbetet. 

Vad är ett påverkanstorg? 
Påverkanstorg är en demokratisk arbetsform för möten, utarbetad av Svenska Scoutförbundet. Meningen med 
påverkanstorg som metod är att alla som kommer till ett möte ska delta i diskussionerna, inte bara de som vågar 
och vill tala inför en stor grupp.  
-Påverkanstorget är ett bra sätt för delegaterna att sätta sig in i frågorna och därmed också få ett bättre beslutsun-
derlag. Diskussionsformen passar även de som inte trivs med att prata inför många människor men som gärna 
debatterar under mindre formella former, säger Mikael Boox, ombudsman och årets projektledare för påver-
kanstorget 
På förbundsmötets påverkanstorg kommer samtliga motioner och propositioner att diskuteras. Dessa har i förväg 
skickats ut till samtliga delegater och för att diskussionen ska bli så bra som möjligt krävs det att alla läst det 
utskickade underlaget i förväg och diskuterat det med medlemmarna i officersföreningen.  
Själva förbundsmötet ajourneras under tiden som påverkanstorget pågår men tanken är att de diskussioner som 
förs på påverkanstorget ska ge ett bättre beslutsunderlag när förbundsmötet återupptas och det är dags för om-
röstning. 

Vad händer på ett påverkanstorg? 
Påverkanstorget kommer äga rum i anslutning till konferenslokalen. På påverkanstorget kommer det att finnas 
diskussionsöar – inflytandepunkter – där ett antal motioner och propositioner finns anslagna. Här kan även före-
ningarna nåla upp sina ställningstaganden och argument. På så sätt kan diskussionsdeltagarna enkelt se vilka 
åsikter som finns i frågan och utifrån dessa och den pågående diskussionen själva ta ställning. Alla som deltar i 
debatten har rätt att lägga fram förslag. Varje förslag ska tydligt märkas så att det syns om det är en förening, 
enskild ledamot eller observatör som lagt fram förslaget. 
På varje inflytandepunkt finns även en moderator som ser till att diskussionerna är konstruktiva, att deltagarna 
håller sig till frågan, leder diskussionen framåt och ser till att alla får komma till tals. Moderatorn har även till 
uppgift att försöka jämka samman delegaterna när det finns flera liknande förslag i en fråga.  
- Moderatorn har en viktig uppgift att hålla liv i diskussionen, men också se till att ledamöterna håller sig till 
frågan, säger Mikael Boox. 
De som är med på torget bestämmer själva i vilka diskussioner de vill delta i och hur länge de vill delta. När som 
helst kan man välja att lämna en plats på torget för att övergå till att diskutera en annan fråga på en annan plats 
med dem som för tillfället befinner sig där. Påverkanstorget ska pågå under så pass lång tid att alla ges en rimlig 
möjlighet att hinna diskutera alla frågor. En timme före påverkanstorgets avslutande dras en deadline för att 
lämna in nya förslag. Detta för att alla delegater ska ha möjlighet att hinna sätta sig in i alla förslag som väcks. 
En erfarenhet som drogs vid förra förbundsmötet. Den sista timmen används för en summering av det som kom-
mit fram kring de olika frågorna. 

Vad händer efter påverkanstorget? 
Om deltagarna vid ett påverkanstorg så önskar har de möjlighet att lyfta en ny fråga som väckts på påverkanstor-
get till omröstning på förbundsmötet dagen efter. En ny fråga kan lyftas om två tredjedelar av förbundsmötet 
önskar det. Om två tredjedelar av förbundsmötet vill ha en omröstning i frågan kommer frågan att behandlas som 
alla andra motioner och propositioner, det vill säga förslagsställaren får presentera sitt förslag och sedan får för-
bundsmötets delegater rösta ja eller nej till förslaget. 
- Under påverkanstorget gäller det för både moderator och ledamöter att känna av stämningarna. Får man inte 
som ledamot med sig övriga ledamöter på påverkanstorget är det knappast någon mening att försöka lyfta frågan 
till omröstning under förbundsmötet senare. En viss självdisciplin är nödvändig, säger Mikael Boox. 
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