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HUR KAN TALARTID MÄTAS VID SCOUTERNAS STÄMMA?  

INLEDNING 

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att titta på hur stämmobeslutet från Scouternas stämma kring 

registrering av talartid kan genomföras praktiskt. Vi har i arbetet samlat erfarenheter från andra 

organisationer samt dragit ett antal slutsatser av dessa, och konstaterat ett antal övergripande 

förutsättningar som krävs för att mätningar ska vara möjliga i kontexten av den mötesform som 

Scouterna just nu använder. 

BESLUTET FRÅN SCOUTERNAS STÄMMA  

Nedan följer de beslut som fattades kring talartid på Scouternas stämma 2020. 

 

Stämman beslutar: 

att talartidens fördelning i plenum under Scouternas stämma registreras på ett systematiskt sätt. 

att talartidens fördelning under Scouternas stämma registreras på ett systematiskt sätt i syfte att 

förbättra den demokratiska processen. 

att redovisningen av talartidens fördelning även innefattar ålder. 

att mätningen ska innefatta kön. 

att man utöver man och kvinna ska kunna kryssa ”annat” så att mätningen sker inkluderande ur 

HBTQ-perspektiv. 

att mätningen ska innefatta VoteIT eller andra digitala system som används under stämman. 

att mätningen ska innefatta beredningsgrupper. 

att talartidens fördelning redovisas tydligt, lättillgängligt och utan onödiga dröjsmål efter att stämman 

avslutats. Denna redovisning bör ske både i absoluta siffror och viktat med hänsyn till ovanstående 

kriterier bland ombuden. 

att om mätning skett vid en stämma ska resultatet redovisas inför kommande stämma. 

HUR GÖR ANDRA ORGANISATIONER?  

Det finns ett antal andra organisationer som mäter talartid och vi har som en del i arbetet intervjuat 

de vi har fått kännedom om. 
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KFUM Sverige   

KFUM Sverige mäter talartid under sina årsmöten. Vid anmälan har de registrerat könsidentitet, men 

all mätning har gjorts analogt under mötet. Sammanställningar och analyser finns, men direkta 

åtgärder efter analys är inte genomförda. 

 

Sverok 

Sverok är en av Sveriges största ungdomsorganisationer med ca 55 000 medlemmar. Precis som 

Scouterna använder sig Sverok av VoteIT under sina riksmöten, men även vid styrelsemöten, och i 

båda dessa typer av möten nyttjas dessutom systemets talartidsfunktion. De ser positivt på 

funktionen då både individuell talarstatistik samt generell talartid utifrån kön kan mätas. Dessutom 

visar VoteIT upp statistik i realtid för alla deltagare, vilket även det ses som positivt av Sverok. 

 

Vänsterpartiet Malmö 

Vänsterpartiet i Malmö mäter antal och längd på talartillfällen, i förhållande till könsidentitet. För 

mätning använder de ett digitalt system likt VoteIT tillsammans med analog tidmätning. 

Till oss påtalade de frågeställningen VARFÖR man mäter - vad man vill använda kunskapen till. Är 

det ett självändamål att så många som möjligt ska tala lika ofta och lika länge? Är det ett sätt att 

minska makten hos ett fåtal? Vad ska man mäta? Kön/ålder/etnicitet? Och vem bestämmer 

tillhörighet - betraktaren eller själva individen? 

 

IOGT-NTO 

IOGT-NTO har genomfört talartidsmätningar på åtminstone tre av sina senaste kongresser. De 

använder sig av en applikation som kan mäta tid för kvinnor och män, samt skiljer ut 

förbundsstyrelsen och övriga. Resultaten fås sedan fram med en manuell hantering. Det går att få ut 

statistik på talade minuter och antal talade inlägg. Inläggen sorteras också utifrån olika 

ämnesområden för att se vilka delar som engagerar vilka personer. 

De presenterar statistiken från gårdagen varje morgon i plenum (kongressen pågår i fyra dagar) och 

det brukar vara en tydlig skillnad mellan första och andra dagen efter att skillnaderna 

medvetandegörs. Mötespresidiet exkluderas från alla mätningarna. Värt att notera är att mötesformen 

bygger mycket på plenumdebatt och att det finns en begränsning i talartid på två minuter. 

Verktyget som används är ideellt utvecklat och går att se på http://tullstedt.se/labs/TalkTimer/ 

Upphovsmannen har uttryckt sig positiv till att Scouterna också skulle kunna få använda det. 

VOTEIT 

Vi har också tittat på vilka möjligheter som ges i VoteIT, det system som vi redan idag använder som 

stöd till stämman. Det går i VoteIT att mäta talartid, så länge talarlistan används korrekt och alla har 

http://tullstedt.se/labs/TalkTimer/
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angett könstillhörighet i sin profil. Du kan därefter få ut alla inlägg och sedan blir det manuell 

handpåläggning för att få ut statistiken, framför allt att koppla den till ålder. Detta är med vissa 

reservationer om hur det kommer se ut i den kommande versionen av VoteIT som preliminärt 

kommer lanseras innan nästkommande Scouternas stämma 2022. 

 

SLUTSATSER  

• Alla organisationer som vi har haft dialog med har gjort mätningarna i huvudsak analogt och 

sammanställt med handpåläggning för att det ska gå att presentera. 

• Det varierar om de endast har mätt talartid för män och kvinnor eller även vägt in annan 

könsidentitet. 

• Ingen av dessa organisationer har haft med ålder som parameter vid mätning av talartid. 

• Ingen av de organisationer som vi har pratat med har haft en metod eller struktur för att ta 

tillvara resultaten från mätningar. Det kan vara ett värde i sig att presentera resultaten, men 

ingen gör mer än så i dagsläget. 

 

MEDSKICK TILL PLANERINGEN AV SCOUTERNAS STÄMMA  

Följande delar anser arbetsgruppen är viktiga att beakta vid planeringen av mätning av talartid vid 

nästkommande Scouternas stämma:  

• Alla ombud kommer vid muntliga inlägg behöva presentera sig med ombudsnummer 

• Det är viktigt att alla uppgifter om ombuden finns och är korrekta 

• Det kommer behöva ske en mätning i varje enskild beredningsgrupp, vilket förutsätter att 

beredningsgruppernas form struktureras i större utsträckning än idag 

• Även beredningsgrupperna behöver använda talarlistan i VoteIT och en funktionär per 

beredningsgrupp bör ha som särskild uppgift att hantera talarlistan, vilket kräver ett 

ytterligare antal funktionärer.  

• Det är inte realistiskt att mäta påverkanstorget samt om beredningsgrupperna använder sig 

av ”bikupor” som diskussionsmetod  

• Plenum är inte så relevant för Scouterna att mäta med nuvarande mötesform, förutom 

diskussionen om förhandlingsordningen - detta eftersom vi har valt en mötesform där 

diskussionerna ska ske på påverkanstorg och i beredningsgrupper, och inte i plenum. 

Plenum används främst för beslut. 

• De som deltar i mötet men inte är ombud kommer inte kunna mätas, varken vad gäller 

skriftliga eller muntliga inlägg då de inte kan sättas upp på talarlista i VoteIT och det endast 

är ombudens inlägg i VoteIT som det går att ta fram statistik på. Deltagare utan rösträtt 

ingår dessutom utifrån vår tolkning per definition inte i det demokratiska mötet fullt ut och 

därför är det inte rimligt att mäta deras talartid, även om de har rätt att yttra sig. 

• Mötespresidiet och övriga funktionärers talartid bör inte mätas 

• Det behövs ett tydligt syfte och mål med att vi mäter talartid  

• Det behövs en metod för att ta tillvara på resultaten för att nå uppsatta mål och syften  
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Det är också viktigt att skilja på att vi kommer mäta olika saker när det kommer till skriftliga inlägg (i 

VoteIT) respektive muntliga inlägg (under stämman). Gällande de muntliga inläggen så kommer 

fokus läggas på talartid, medan de skriftliga inläggen kommer mätas utifrån antal inlägg (ej de 

enskilda inläggens längd). 

 

NÅGRA LÄNKAR  

Tråd i Facebookgruppen Svenska scouter där vi efterfrågar erfarenheter kring mätning av talartid: 

https://www.facebook.com/groups/svenskascouter/permalink/4614888951873371  

 

Maktmätning hos Sverok:  

https://infobank.sverok.se/wp-content/uploads/2018/04/maktm%C3%A4tningsrapport-

Sverok.pdf?fbclid=IwAR3qXELlbCGjR4kja75oZeZfuBZr_J_fhC_uNVRhBh9p1du78xU3tykdvCo  

Appen Time To Talk: 

http://www.lookwhostalking.se 

 

 

 

Göteborg i september 2021 

Emil Mattsson, Maria Hansson, Nils Lagnemo, Oscar Sundås  
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