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Du skulle inte läsa den här texten om du inte bodde i en  demokrati. 
Det här är nämligen en handbok i påverkan och demokratiskt 
 inflytande. I många andra länder skulle en sådan skrift vara förbjuden. 
Du skulle till och med kunna straffas för att ha läst den.
 I handboken presenteras 26 konkreta tips och uppmaningar som 
du kan använda för att åstadkomma politisk förändring. Dessutom 
får du lära dig mer om våra demokratiska fri- och rättigheter som står 
inskrivna i Sveriges grundlagar.
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Den som vill påverka makthavarna, skapa debatt och åstadkomma 
 samhällsförändringar måste ha med sig tre viktiga egenskaper i  bagaget:
• Vilja och engagemang.
• Kunskaper om demokratins spelregler.
• Kunskap om det du vill förändra.

De grundläggande kunskaperna om demokratins metoder kan du få 
genom den här handboken och andra skrifter. Men viljan, engage-
manget och målsättningarna måste du förstås bidra med själv.
 Handboken tar upp fem steg för påverkan, som kan hjälpa dig att nå 
fram till målet. Handboken går igenom följande steg:

Påverka – steg för steg

”Tvivla aldrig på 
att en liten grupp 
eftertänksamma, 
engagerade 
medborgare kan 
förändra världen. 
I själva verket är 
det bara de som 
någonsin har 
lyckats.”

Margaret Mead 
1901–1978, 
amerikansk social -
antropolog

#1  Gör en lista med minst fem saker som verkligen borde 
förändras i världen!

#2 Lista fem saker som skulle göra din skola eller fritid 
bättre!

 Sätt igång: Förbättra, utveckla och påverka   
 genom demokratin. 

  Planera arbetet: Hitta den fråga som du vill  arbeta 
med och bestäm målsättningarna för arbetet.

 Spelets regler: Lär dig mer om de rättigheter och    
 skyldigheter som står i grundlagarna.

   Vem har makten? Ta reda på vem som bestämmer 
över din fråga.

 Välj metod: Vilka konkreta metoder kan du använda  
 dig av?
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Alla som vill påverka samhället måste först planera 
sitt arbete och sätta upp tydliga mål.  Vi kommer i 
handboken att följa Sara och Armin och deras arbete 
på Kullbergsskolan.

Sara och Armin går på Kullbergsskolan. På senaste tiden har det varit 
problem med både hot och skadegörelse på skolan. Rektorn och skol-
ledningen har därför monterat upp fler och fler övervakningskameror i 
korridorer, klassrum och rastrum. 
 ”Det är för er egen trygghet”, säger rektorn, men Sara, Armin och 
deras kompisar håller inte med. De känner sig ständigt bevakade. 
 ”Vi måste göra något!" säger Armin. De sätter sig ner och gör en 
snabb skiss över vad problemet handlar om, vad det kan bero på (orsa-
ker), och vad det leder till (konsekvenser). De tar också reda på fakta 
om kamera övervakning av skolor. Slutligen skriver de ner några förslag 
till åtgärder. ”Men först måste vi lära oss mer om vilka regler som gäl-
ler och vem som bestämmer”, konstaterar Sara.
 Sara och Armin skriver också ner ett budskap som sammanfattar 
vad de egentligen vill åstadkomma. Under budskapet börjar de att lista 
sina starkaste argument. 

Planera arbetet

Armin och Sara

Huvudbudskap: 
Vi vill minska antalet kameror på skolan och få mer information om 
hur kamerasystemet funkar.

Argument: 

  Många elever känner sig övervakade – inte trygga.

  Skadegörelse och våld kan stoppas med hjälp av andra metoder.

 Eleverna vet för lite om kamerasystemet – det gör oss 
misstänksamma.

Skolor får under 
vissa omständig-
heter använda 
kameror om man 
tror att brott 
eller olyckor kan 
stoppas med hjälp 
av övervakningen.
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#3  Välj en fråga som du skulle vilja arbeta vidare med. An-
vänd analysmodellen här ovanför. Skriv ner orsaker, konse-
kvenser och möjliga åtgärder för din fråga. Ta reda på vilka 
regler som gäller för din fråga och vad till exempel forskare, 
journalister och andra anser om saken.

#4 Skriv ner ett slagkraftigt budskap som sammanfattar 
det du vill åstadkomma. Lista också dina bästa argument.

Orsaker
•  Rektorns inställning
•  Säkerhetstänkande
•  Skadegörelse och våld
•  Lagar och regler
•  Politiska beslut

Åtgärder
•  Tala med rektorn
•  Bilda en arbetsgrupp
•  Kontakta massmedia
•  Kolla upp reglerna
•  Mer information till 

eleverna
•  Minska skadegörelsen

Konsekvenser
•  Känsla av att någon alltid 

kollar, att aldrig få vara i fred
•  Dålig stämning
•  Ingen privat sfär
•  Misstänksamhet

Fråga/problem
För mycket övervakning 
i skolan

Analysera problemet
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Grundlagarna är de viktigaste spelreglerna för alla 
som arbetar med politik och demokratisk påverkan. 
Grundlagarna beskriver vad ni har rätt att göra, men de 
och vanliga lagar sätter också vissa gränser för ert arbete.

Sara tycker att det känns lite obehagligt att ”bråka” om kamerorna på 
Kullbergsskolan. 
 ”Tänk inte så”, säger Armin. ”Vi lever i en demokrati. Det är faktiskt 
vår skyldighet att engagera oss när vi känner att något är fel! Dessutom 
har vi skydd av grundlagarna. Tror du att politikerna skulle ha stiftat 
grundlagarna om de inte ville att folk ska engagera sig? Vi har ju fak-
tiskt rätt att både ordna demonstrationer, starta Facebookupprop och 
skriva i tidningen om det.”

Spelreglerna

Frihetens gränser

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att 
engagera sig och jobba politiskt. Men grundlagarna 
innehåller också vissa bestämmelser om 
begränsningar i våra fri- och rättigheter. Det är 
till exempel inte tillåtet att hota landets säkerhet 
genom att sprida hemlig information eller syssla med terrorism.

Vanliga lagar kan också begränsa våra fri- och rättigheter. Det är 
till exempel inte tillåtet att hota, skada, förtala, störa den allmänna 
ordningen eller diskriminera andra när vi utövar våra rättigheter.
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SUCCESSIONS-
ORDNINGEN

YTTRANDEFRIHETS-
GRUNDLAGEN

REGERINGS-
FORMEN

TRYCKFRIHETS-
FÖRORDNINGEN

● ● ● Informationsfrihet: Det finns ingen censur i Sverige som hindrar 
oss från att läsa de böcker vi vill, se på filmer eller googla fritt på nätet.

● ● Åsiktsfrihet: Ingen kan tvinga oss att tycka eller tänka på ett visst 
sätt.  Vi behöver inte avslöja våra åsikter för någon annan om vi inte själva vill.

● ● ● Tryck- och yttrande frihet: Vi har rätt att tycka och tänka 
fritt och att sprida våra åsikter till andra människor.

● Rätt till insyn: Vi kan ta del av protokoll, beslut och andra allmänna 
handlingar hos myndigheter och besöka politiska sammanträden och 
förhandlingar i våra domstolar.

● Rättssäkerhet: Domstolar och myndigheter ska utöva sin makt 
enligt de regler som våra folkvalda politiker har bestämt.  Alla som 
misstänks för brott har rätt till en rättvis prövning.

● Skydd mot diskriminering: Ingen ska särbehandlas negativt 
på grund av personliga egenskaper som kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

● Mötes-, förenings- och demonstrationsfrihet: Vi har rätt att 
ordna och delta i möten och demonstrationer.  Vi kan gå med i partier, 
fackföreningar och andra föreningar – eller bilda en helt ny förening om 
det behövs.

Här följer ett urval av de fri- och rättigheter  
som finns i grundlagarna
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LÄNSSTYRELSENARBETSMILJÖVERKET

KOMMUN

DATAINSPEKTIONENSKOLVERKET

LÄNSSTYRELSENARBETSMILJÖVERKET

KOMMUN

DATAINSPEKTIONENSKOLVERKET

LÄNSSTYRELSENARBETSMILJÖVERKET

KOMMUN

DATAINSPEKTIONENSKOLVERKET

LÄNSSTYRELSENARBETSMILJÖVERKET

KOMMUN

DATAINSPEKTIONENSKOLVERKET

För att komma vidare med er fråga måste ni lära er mer 
om vilka regler som gäller. Ni måste också ta reda på vilka 
politiker, myndigheter och andra makthavare som fattar 
beslut om er fråga.

Armin och Sara har tagit reda på mer om vem som bestämmer över 
vad när det gäller kameraövervakningen. Sara ritar upp en maktkarta 
som visar vilka grupper i samhället som kan ha inflytande över frågan 
om övervakningskameror i skolan.

Vem bestämmer?

Massmedia kan uppmärksamma 
frågan om övervak ningskamerorna 
och skapa en starkare opinion.

Det ska finnas elevskydds ombud 
på alla skolor som ska arbeta för att 
eleverna ska ha en bra arbetsmiljö.

Elevrådet på Kullbergsskolan jobbar 
för att eleverna ska kunna påverka 
både utbildningen och arbetsmiljön.

#5  Undersök om din skola har elevråd och elevskydds ombud. 
Eller finns det några andra arbetsgrupper för elevinflytande i 
skolan?

#6 Gör en lista över politiker, myndigheter och andra aktörer 
som har inflytande över den fråga som du vill påverka. 

Rektor och skolans ledning har 
det dagliga ansvaret för ordningen 
och arbetsmiljön på Kullbergsskolan.

”Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med 
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. [---] Tillstånd 
till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera ska 
få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten 
har tillträde.” 

(Ur kameraövervakningslagen)
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LÄNSSTYRELSENARBETSMILJÖVERKET

DATAINSPEKTIONENSKOLVERKET

Folket har den yttersta makten i 
demokratin. Genom att påverka folkets 
åsikter (opinionen) kan användningen av 
övervakningskameror ändras.

Länsstyrelsen är en regional statlig 
myndighet som fattar beslut om 
tillstånden för kameraövervakning.

Datainspektionen bevakar att alla 
följer kameraövervakningslagen och 
informerar om vilka regler som gäller.

Skolverket styr och Skolinspektionen 
granskar skolornas arbete – de kollar så 
att skollagen följs, att alla elever får en 
bra utbildning och att skolmiljön är trygg.

Arbetsmiljöverket jobbar för att 
alla arbetsplatser och skolor följer 
arbetsmiljölagen. 

Europaparlamentet och EU:s 
ministerråd har beslutat om EU-direktiv 
som direkt påverkar svenska regler för 
arbetsmiljö och kameraövervakning.

Kommunens politiker är ytterst 
ansvariga för driften av Kullbergsskolan 
och bestämmer över skolans budget 
(utgifter och inkomster).

Riksdagen har på förslag från 
regeringen stiftat kameraöver-
vakningslagen, skollagen och arbetsmiljö-
lagen, som är aktuella i det här fallet.
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Nu är det dags att bestämma vilka metoder ni ska 
använda för att nå just era mål. Ni kommer att få läsa 
mer om metoder för demokratisk påverkan inom tre 
områden.

Sara och Armin konstaterar att det inte borde vara några problem för 
dem att arbeta vidare med kameraövervakningen. De har grundlagar-
na i ryggen. Frågan är bara vad de ska göra rent konkret. Själva grund-
lagarna förändrar inget – det krävs också någon form av handling. Sara 
och Armin sätter sig ner och gör en första handlingsplan, med ett antal 
förslag på metoder som de kan använda sig av.

Välj metod

#7 Gör en handlingsplan. Vilka metoder för påverkan skulle 
du själv välja för att åstadkomma förändring? Du kan säkert 

komma på fler metoder – gör en lista över alla metoder för påverkan 
som du kan komma på.

Partier och  föreningar
Genom att samla era krafter i föreningar, nätverk och 
partier får ni större möjligheter att påverka.

  Vi bildar en arbetsgrupp som träffas regelbundet 
och jobbar vidare med frågan.  Vi kanske kan 
samarbeta med elever på andra skolor?

 Vi bjuder in till ett möte i aulan där eleverna kan 
ställa frågor till de som sitter i skolledningen och 
debattera med dem.

 Vi undersöker om skolans elevråd och 
elevombuden kan hjälpa oss.

  En demonstration på torget vore bra.

•  Samarbete i partier 
och föreningar, 
sidorna 12–15. 

•  Opinionsbildning, 
sidorna 16–19.

•  Granskning och 
insyn, sidorna 
20–23.
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Skapa opinion
Opinionsbildning handlar om att påverka andra människors 
åsikter och övertyga dem om att er fråga är viktig.

Granskning och insyn
Offentlighetsprincipen ger alla medborgare möjlighet 
att granska politikernas och myndigheternas beslut.

 Vi får leta efter mer information och ta reda på 
vilka lagar som gäller och vem som bestämmer 
vad.

 Vi samlar in namnunderskrifter och lämnar till de 
som bestämmer.

 Vi bokar ett möte med rektorn för att framföra 
våra åsikter.

 Kan vi inte göra något kul? Gatuteater, en kortfilm 
eller en konsert med övervakningstema?

 Jag tänker skriva en insändare till tidningen och 
ringa både radio och tv.

 Vi kan blogga själva och lägga ut en kampanj i 
sociala medier.

 Tjänstemän i kommunerna, landstingen och 
riksdagen kan mycket om regler och lagar – vi 
kontaktar dem. 

 Har skolan tillstånd? Kan vi granska tillståndet?

 Jag tänker gå på ett möte med politikerna och kolla 
vad de säger egentligen.

 Jag har hört att JO kanske kan hjälpa till.
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Demokratins verkliga kraft uppstår när människor 
samarbetar, förenar sig och drar åt samma håll. 
Genom att ordna möten och demonstrationer och 
bilda partier och föreningar kan vi åstadkomma 
saker som vi aldrig skulle kunna uppnå på egen 
hand. Rätten att påverka tillsammans med andra 
människor skyddas därför genom regeringsformen.

#8 Starta en arbetsgrupp. För att bilda en arbetsgrupp be-
höver ni bara en idé om vad ni vill göra, och några personer 

som kan hjälpa till med arbetet. Meddela era lärare och rektorn att ni 
har bildat en ny arbetsgrupp – ni kanske kan samarbeta med skolans 
ledning för att nå ert mål?

#9 Elevråd och elevskyddsombud. Om skolan redan har ett 
elevråd (eller skolråd) så kan ni föra fram era synpunkter till 

de representanter som sitter i elevrådet, eller själva engagera er i elev-
rådet. Finns det inget elevråd på skolan? Ja, då kanske ni borde starta 
ett? På alla skolor ska det också finnas ett elevskyddsombud, som ska 
se till att skolans arbetsmiljö är bra för alla elever.

Partier och föreningar 

Sara och Armin 
startar en arbetsgrupp 
tillsammans med tolv 
andra elever på skolan. 
Gruppen bestämmer 
att de ska träffas en 
gång i veckan. De 
bjuder in rektorn och 
elevrådets ordförande 
till nästa möte.

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

•  mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster 
för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller 
för framförande av konstnärligt verk,

•  demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i 
demonstrationer på allmän plats,

•  föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för 
allmänna eller enskilda syften, 

(Ur 2 kap. regeringsformen)
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#10 Kontakta politiker. Du kan ta kontakt med politiker 
från olika partier för att få dem att uppmärksamma frågor 

som du tycker är viktiga. 

• Kontakta en kommunpolitiker. Lokalpolitikerna i din  kommun 
ansvarar för bland annat grundskola, gymnasium, äldreomsorg, 
social tjänst och för byggande och stadsplanering.

• Kontakta landstings- och regionpolitiker om du vill lämna syn-
punkter på till exempel sjukvården eller kollektivtrafiken där du bor. 

• Kontakta en riksdagsledamot. Riksdagens ledamöter stiftar 
 lagar som gäller för hela landet. På riksdagen.se finns kontaktupp-
gifter till ledamöterna. Många ledamöter går även att följa via hem-
sidor och sociala medier.

• Kontakta politiker i EU. Hör av dig till politiker i Europaparlamen-
tet och EU-kommissionen om du har synpunkter på frågor som EU 
arbetar med. Det gäller till exempel miljöfrågor och djurrättsfrågor.

Sara har fått kontakt med en politiker som 
är emot kamera övervakning. Sara mejlar en 
inbjudan och frågar om politikern kan komma 
på ett möte för att berätta mer om argumenten 
för och emot kamera övervakning i skolorna.

Liten checklista för politikerkontakter:

 Ta reda på mer om just den politiker som ni kontaktar:  
Vilka politiska uppdrag politikern har och har haft och vad 
politikerns parti tycker om den fråga som ni försöker påverka.  
Vad arbetar politikern med?  Vilka frågor?  Vilken nämnd?

 Se till att förbereda er: Skriv ner tydliga argument för de 
åsikter som ni vill föra fram till politikern och förbered alla 
frågor som ni vill ha svar på.

 Ta den första kontakten via e-post eller telefon.

 Presentera dig tydligt för politikern och säg vad du tycker och 
varför du har kontaktat just denna politiker.
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#11 Folkomrösta. På kommunal nivå har medborgarna  
möjlighet att ta initiativ till en folkomröstning. Om 10 

procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting begär 
att en folkomröstning ska hållas så måste politikerna i fullmäktige ta 
ställning till förslaget. Om du vill ta initiativ till en folkomröstning 
så starta en namninsamling och lämna in listorna till kommun- eller 
landstingsfullmäktige. Sådana folkomröstningar är rådgivande, vilket 
betyder att politikerna inte måste följa resultatet i omröstningen.

#12 Jobba med föreningslivet. Det finns många föreningar 
och organisationer vid sidan av de politiska partierna. 

Föreningarna har olika typer av mål och inriktningar: det kan handla 
om miljöfrågor, idrott, musik, kultur och mycket annat. 
 Undersök vilka föreningar som finns i din kommun. Det kanske 
redan finns föreningar som jobbar med de frågor som ni vill påverka? 
Sök efter ett föreningsregister på kommunens webbplats eller ring och 
be att få prata med någon som jobbar med föreningslivet. 
 Föreningar och organisationer brukar dessutom ofta få vara med 
och tycka till om lagförslag, utredningar och aktuella samhällsfrågor. 
Genom att gå med i en förening kan du alltså påverka hur föreningen 
ska ställa sig till olika politiska förslag.

#13 Öppna möten och demonstrationer. Möten och 
 demonstrationer kan användas både för att skapa debatt 

och för att försöka påverka andra människor och samhällets makt-
havare.
 Några tips: Informera om demonstrationen i tidningen, sätt upp 
 affischer, skapa evenemang i sociala medier. Gör gärna något annor-
lunda och kul, som drar folk. Kanske en konsert, en ståuppföreställ-
ning eller något annat upp trädande? 

För att ordna större möten eller demonstrationer på allmän 
plats krävs tillstånd från polisen, som också kan hjälpa er att 
hålla ordning under mötet/demonstrationen. Om du planerar 

att ordna en demonstration eller ett större möte: Kolla med polisen vad 
som gäller på din ort.

 Se till att alla som kommer till mötet vet vad som är syftet med 
mötet, och vilka regler som gäller. Ingen får störa den allmänna 
ordningen, uppmana till brott, hota eller kränka andra män-
niskor.

Arbetsgruppen ordnar 
en demonstration 
och en konsert på 
skolgården. Sara får 
rungande applåder från 
hundratals elever när 
hon avslutar sitt tal med 
en kraftfull uppmaning:  
”Stoppa övervakningen!” 
Över femtio elever 
anmäler intresse för att 
gå med i arbetsgruppen.

Hur många namn-
underskrifter skulle 
det krävas i den 
kommun där du 
bor för att få fram 
ett beslut om en 
folkomröstning?
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#14 Undersök den lokala demokratins möjligheter. 
I både kommuner och landsting kan det finnas särskilda 

möjligheter för medborgarna att lämna in medborgarförslag till politi-
kerna i fullmäktige, eller ställa frågor genom allmänhetens frågestund. 
Flera kommuner har också särskilda ungdomsfullmäktige, eller arbets-
grupper för medborgarinflytande. 
 Ring till kommunens växel och be att få tala med en politiker eller 
tjänsteman som kan mycket om hur den lokala demokratin fungerar 
där du bor. 

#15 Bli politiker. Vem som helst kan bli politiker i Sverige, så 
det är en möjlighet du har. Statsministern, talmannen och 

alla andra politiker har börjat sin politiska bana i liten skala. Många 
startar i elevrådet, partiernas lokala ungdomsförbund och kommun-
politiken. Du kan börja så här:

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Tips: Försök att 
hitta ett parti 
som ligger nära 
dina egna åsikter. 
Om du inte hittar 
något har du 
alltid möjlighet 
att bilda ett eget.

 Undersök vad partierna tycker om de frågor som är viktiga 
för dig.

 Försök att hitta en parti som ligger nära dig.

 Kolla om partiet har något ungdomsförbund.

 Besök deras möten.
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Utan en levande debatt och ett fritt åsiktsutbyte kan inte 
demokratin överleva. Därför finns ett särskilt skydd i 
grundlagarna för alla medborgares frihet att ta del av 
information och att sprida åsikter, tankar och påståenden 
till andra människor. Så här står det i 2 kap. 1 § reger-
ingsformen:

Skapa opinion 

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1.  yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat 
sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 
känslor,

2.  informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot 
upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 

Dessa opinionsfriheter förtydligas och förstärks också genom två andra 
grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

#16 Gör en opinionsundersökning. Ett effektivt sätt att 
väcka uppmärksamhet för en fråga är att undersöka vad 

andra människor tycker. Ni kan till exempel göra en enkät som ni låter 
andra elever fylla i.

Sammanställ sedan enkäten och dra slutsatser om hur det påverkar era 
målsättningar. Presentera resultatet för de politiker och myndigheter 
som berörs av er fråga. Kontakta massmedia och berätta om opinions-
undersökningen.

Vad tycker du om kameraövervakningen på skolan?

 ❏ Jag gillar den inte

 ❏Det är inget problem för mig

 ❏ Jag vet inte, men vill ha mer information
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#17 Skriv en debattartikel. Massmedierna är de främsta 
kanalerna för att sprida åsikter och bilda opinion – det vill 

säga att övertyga många andra människor om en viss åsikt. Nästan alla 
tidningar har plats för insändare och debattartiklar från läsarna. Prova 
att skriva en debattartikel om den fråga som du brinner för. Några tips:

• Formulera tydligt vad som är din huvudpoäng, det vill säga ett på-
stående  eller en uppmaning som du vill få fram i texten. Formulera 
denna  huvudpoäng klart och tydligt i början av texten – gärna redan 
i  rubriken.

• Presentera alla argument som ger stöd för ditt påstående. Börja med 
de starkaste argumenten.

• Avsluta texten med en uppmaning eller en slutsats. Förklara vad du 
tycker att man borde göra åt den fråga som du har tagit upp.

• Du har större chans att få in debattartikeln i tidningen om den 
handlar om ett ämne med nyhetsvärde. Det är också en fördel om du 
skriver artikeln tillsammans med många andra. Det ger era åsikter en 
större tyngd.

Sara och Armin genomför en enkätundersökning. 
Den visar att en majoritet av eleverna på skolan är 
emot kameraövervakning. De mejlar journalisten 
de har varit i kontakt med och berättar detta. 
Journalisten skriver en notis om det i lokaltidningen.

Foto: TT Nyhetsbyrån
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#18 Tipsa massmedia. Många stora nyheter börjar som tips 
från allmänheten. Kanske är det ni som sitter på nästa 

stora nyhet? Genom att kontakta redaktionen på en tidning, radio- 
 eller tv-kanal kan ni uppmärksamma journalisterna på nyheter som de 
inte kände till. Gör så här:

• Ta reda på vilka nyhetsmedier som bevakar händelser på orten där 
ni bor. Undersök både press, radio och tv och eventuella digitala 
medier. Kolla med ditt bibliotek om ni behöver hjälp.

• Kontakta redaktionen via telefon eller e-post. Presentera vilka ni är 
och hur det kommer sig att ni har intresserat er för just den fråga ni 
arbetar med.

• Förklara nyhetsvärdet i den fråga som ni arbetar med. Ett stort 
nyhetsvärde kan till exempel handla om att frågan är aktuell just nu 
i samhällsdebatten, att den berör många människor eller att enskilda 
personer har drabbats. Var noga med att bara presentera fakta och 
inte överdriva när ni berättar om er fråga. 

• Om ni ska tipsa många massmedier samtidigt kan ni skriva ner 
nyheten i form av ett pressmeddelande. Skicka pressmeddelandet via 
e-post till redaktioner och enskilda journalister. Kom ihåg att lämna 
kontaktuppgifter till någon som kan besvara journalisternas frågor.

Armin skickar ut ett 
pressmeddelande från 
arbetsgruppen: ”Elever 
på Kullbergsskolan tar 
strid mot övervakning.” 
Armin och Sara blir 
intervjuade av både 
lokaltidningen, tv och 
radio.  Arbetsgruppens 
budskap har plötsligt 
nått ut till flera tusen 
personer.

Foto: Melker Dahlstrand
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#19 Politisk konst (musik, poesi, film). Påverkan och 
opinionsbildning måste förstås inte ske enbart genom 

debattartiklar, nyheter och andra journalistiska metoder. Även konst-
närlig verksamhet omfattas av skyddet i grundlagarna. Många gånger 
kan konstverk, musik eller olika typer av uppträdanden vara väldigt 
effektiva sätt att få fram ett budskap. 
 Fundera över hur just er fråga och det budskap ni vill få fram skulle 
kunna omformuleras som exempelvis dikt, målning, film, dans, sång 
och teater.

#20 Kraften i sociala medier. Genom att använda det 
nätverk som finns närmast er, och sedan låta tankar och 

åsikter sprida sig som ringar på vattnet, kan ni snabbt nå väldigt många 
människor. Några tips för att nå ut med era åsikter via sociala medier:

 Försök att nå fram till nyckelpersoner. Journalister, kändisar 
och andra som har många följare kan snabbt bidra till att 
sprida ert budskap vidare.

 Använd humor eller överraskande inslag som snabbt väcker 
läsarnas uppmärksamhet.

 Använd bilder: poster som innehåller bilder delas mycket mer 
än budskap med ren text.

 Lägg med länkar eller tips om dina egna budskap även när du 
delar andras inlägg och poster.

Kom ihåg att det aldrig är okej att lägga ut meddelanden som 
sprider känsliga personuppgifter, eller att hota eller kränka 
andra människor. Dessutom: Upphovsrätten sätter gränser för 

yttrandefriheten. Till exempel får du inte använda och sprida bilder eller 
texter hur som helst.

Sara och Armin startar ett Twitter konto och skickar sin 
första tweet till en känd artist, som tidigare har kritiserat 
”övervakningssamhället”.  Artisten retweetar till sin stora 
skara följare, som i sin tur delar vidare, och vidare och vidare. 
Snart har budskapet nått flera tusen Twitteranvändare. 
Många av dem är journalister och politiker.

Tips: Leta 
efter bra låtar, 
filmer och andra 
konstverk som 
ni kan hämta 
inspiration från! 
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Sverige är ett öppet samhälle. Vi har rätt att granska 
hur politiker, myndigheter och domstolar använder 
våra skattemedel och vilka beslut de fattar. Dessutom 
måste myndigheternas arbete vara rättssäkert. Det be-

tyder bland annat att myndigheternas och domstolarnas beslut ska följa 
lagarna och att ingen får diskrimineras. Så här står det i grundlagarna:

Granskning och insyn 

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig
upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del
av allmänna handlingar. 

(Ur 2 kap. tryckfrihetsförordningen) 

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 
Förhandling vid domstol ska vara offentlig. 

(Ur 2 kap. regeringsformen)

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas 
därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till 
etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller 
med hänsyn till sexuell läggning.

(Ur 2 kap. regeringsformen)

Sara och Armin kontaktar länsstyrelsen för att få se beslutet 
om kameraövervakning. Länsstyrelsens tillstånd visar att 

Kullbergsskolan får använda maximalt tio övervakningskameror. 
Kamerorna får endast sitta utomhus och användas för 

övervakning av byggnadernas fasader på kvällar och nätter. 
Sara och Armin konstaterar att skolan inte tycks ha följt 

länsstyrelsens beslut: Skolan har monterat upp många fler 
kameror och flera av dem sitter inomhus.
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#21 Ta del av allmänna handlingar. Om du vill ta reda 
på vad som händer i din skola, hos Arbetsförmedlingen 

eller hos någon annan myndighet så har du rätt att begära ut allmänna 
handlingar. Du kan till exempel ta reda på vilka ansökningar som har 
kommit in till en viss myndighet, vilka beslut som har fattats och hur 
myndigheten har använt våra skattepengar under den senaste tiden. 
För att kunna begära ut en handling från en myndighet gäller detta:

• Rätten att ta del av handlingar gäller hos myndigheter och vissa 
bolag inom stat, kommuner och landsting. Handlingen måste vara 
inskickad till myndigheten, eller skapad av någon som arbetar på 
myndigheten. 

• Som allmänna handlingar räknas inte handlingar och ärenden som 
inte är klara.

• Du måste kunna beskriva vilka handlingar som du vill läsa. Det kan 
till exempel vara ”dagens post”, ”tillstånd för kameraövervakning på 
Kullbergsskolan”, eller ”årets budget”.

• Om du inte vet vilka handlingar du vill se kan du titta i myndighetens 
diarium. Det är ett register över myndighetens handlingar.

Vissa handlingar kan vara hemliga med stöd av bestämmelser 
i offentlighets- och sekretesslagen. Om handlingarna inte kan 
lämnas ut så ska myndigheten berätta för dig vilka regler i 

 offentlighets- och sekretesslagen som förhindrar att de lämnas ut.

Foto: TT Nyhetsbyrån
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#22 Granska politikernas förslag. Du måste inte vara 
medlem i ett politiskt parti eller en intresseorganisation 

för att tycka till om politiska förslag. 

• Gå på ett offentligt sammanträde. Möten i riksdagens kam-
mare, kommun- och landstingsfullmäktige och Europaparlamentet 
är offentliga. Det betyder att allmänheten (vem som helst) har rätt att 
närvara på mötet och lyssna till de politiska diskussionerna. Infor-
mation om när det är öppet i kammaren finns på riksdagen.se. Alla 
debatter i riksdagen sänds också på webb-tv på riksdagens webbplats, 
www.riksdagen.se.

• Kommunala förslag. När kommunen planerar för framtida vägar, 
bostäder och annan markanvändning, ska den alltid samråda med 
allmänheten först. Då har du och alla andra kommuninvånare möj-
lighet att framföra era synpunkter till kommunen. 

• Regeringens remisser. Alla medborgare har rätt att skicka in ett 
öppet remissvar på de betänkanden som regeringen lägger fram. 
Ett betänkande kan innehålla förslag till nya lagar eller regler, som 
 regeringen planerar att lägga fram för beslut i riksdagen. Alla aktuella 
 remisser och inkomna remissvar finns på regeringens webbplats,  
www.regeringen.se. 

• EU-kommissionens förslag. EU-kommissionen publicerar dis-
kussionsdokument och handlingsplaner för att få in synpunkter på 
vilken politik som ska drivas inom Europeiska unionen. I de flesta 
fall kan allmänheten komma med synpunkter under dessa så kallade 
öppna samråd, www.ec.europa.eu.

#23 Kontakta Justitieombudsmannen (JO). Om du 
har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en 

tjänste man vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos JO. 
Vem som helst kan göra en anmälan. Du behöver inte ha uppnått en 
viss ålder eller vara svensk medborgare för att få klaga.

 Justitieombudsmannen granskar att myndigheter och domstolar föl-
jer de lagar och regler som riksdagen har beslutat om. JO ska särskilt 
bevaka att myndigheterna inte bryter mot de rättigheter som gäller för 
var och en. Läs mer om JO:s arbete på www.jo.se.

”Fullmäkti-
ges samman-
träden är 

offentliga.” (kommu-
nallagen 5 kap. 38 §)
”Sammanträden i 
kammaren är offentli-
ga.” (regeringsformen 
4 kap. 9 §)
”Förhandling vid dom-
stol ska vara offentlig.” 
(regeringsformen  
2 kap. 11 §)

Både 
politiska 
möten och 

domstolsförhandlingar 
kan ibland behöva 
hållas bakom stängda 
dörrar. Stängda 
dörrar kan användas 
när sekretessbelagda 
(hemliga och känsliga) 
 uppgifter diskuteras.

Rektorn gör inget, trots att Sara och Armin tydligt 
har visat att skolan bryter mot länsstyrelsens 

beslut. De kontaktar JO och anmäler skolan för 
bristande hantering av frågan. Dessutom skickar 

arbetsgruppen en rapport till länsstyrelsen.
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#24 Andra ombudsmän. På många områden finns det en 
särskild ombudsman som kan vara en länk mellan maktha-

varna och folket. Exempel på andra ombudsmän som kan hjälpa dig: 
• Konsumentombudsmannen (KO) hjälper konsumenter som har 

blivit illa behandlade av företag.
• Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika 

rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.
• Barnombudsmannen (BO) har till uppdrag att företräda barns 

och ungas rättigheter och intressen.
• Barn- och elevombudet (BEO) jobbar mot kränkningar och 

mobbning på skolor.
• Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som 

anser sig ha blivit orättvist behandlade av en tidning.
• Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål från 

 medborgare i EU mot EU:s institutioner. 

#25 Myndigheterna ska hjälpa dig. Du har rätt att få ett bra 
bemötande, svar på dina frågor och hjälp på vägen när du 

kontaktar en myndighet. Det framgår tydligt av förvaltnings lagen.

#26 Överklaga och tyck till! Beslut från myndigheter och 
domstolar kan i de flesta fall överklagas. Den som får ett 

beslut från en myndighet brukar få med en så kallad besvärshänvis-
ning, som förklarar hur ett överklagande går till. 
 Vissa beslut kan bara överklagas av dem som påverkas av beslutet, 
eller av särskilda myndigheter. Men i många fall kan allmänheten både 
lämna synpunkter på och överklaga myndigheternas beslut.

Myndigheten 
är även skyldig 
att se till att 
medborgaren 
förstår det 
svar hen fått av 
myndigheten. 

Länsstyrelsen kontaktar genast Kullbergsskolan och informerar 
rektorn om att flera kameror måste tas ned och att informationen 
till eleverna måste bli tydligare. Skolan följer genast länsstyrelsens 
instruktioner. Några månader senare kommer ett utlåtande från 
JO. JO kritiserar rektorn eftersom hen behöll kamerorna trots att 
Sara och Armin informerade om att det var fel.

Genom sitt starka engagemang och genom att använda 
sig av sina demokratiska fri- och rättigheter lyckades Sara och 
Armin förändra något de tyckte var fel. De kontaktade politiker 
och myndigheter, skapade en arbetsgrupp, demonstrerade och 
använde sig av sociala medier. Tack vare alla dessa metoder som 
har stöd i Sveriges grund lagar förändrades något i samhället.
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Sätt igång!

Orsaker Fråga/problem Konsekvenser

Ågärder/strategi

De tips som du har fått i handboken är bara ett litet smakprov på allt 
som går att genomföra i en demokrati. Grundlagarna ger oss vissa 
spelregler i form av både rättigheter och skyldigheter. Du kommer 
inte alltid att få igenom din vilja – men ingen kan hindra dig från att 
försöka påverka!

24 



Vår fråga
Beskriv och analysera 
den fråga som ni vill 
arbeta med.

Vårt främsta budskap/uppmaning:

Lista era argument, 
med det viktigaste 
först.

Argument 1:

Argument 2:

Argument 3:

Vilka motargument 
skulle kunna föras 
fram mot ert 
budskap, och hur 
skulle ni då bemöta 
dem?

Motargument:

Vårt svar:
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Vilka demokratiska 
fri- och rättigheter 
kommer ni att ha 
nytta av i ert arbete? 
Finns det några 
gränser för hur dessa 
fri- och rättigheter 
kan användas?

Vem behöver ni 
påverka – Vem/vilka har 
ansvaret för den fråga ni 
ska arbeta med? Är det 
i första hand politiker 
och tjänstemän eller 
är det privatpersoner 
och företag som ”äger” 
problemet?

Vilka metoder 
har ni valt för att 
försöka åstadkomma 
förändring i er fråga? 
Varför har ni valt just 
dessa metoder? 
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Ordlista

Allmän handling En handling som har 
skapats hos en myndighet eller skickats 
in till myndigheten och som förvaras 
hos myndigheten.  Alla har rätt att ta del 
av myndigheternas allmänna handlingar. 
Exempel: beslut, protokoll, e-post.

Betänkande Rapport eller förslag från 
ett utskott eller en utredning. Riksdagens 
utskott lämnar betänkanden som 
innehåller förslag till beslut som riksdagen 
ska fatta i kammaren.

Censur Statlig kontroll av information 
som sprids via tv, radio, böcker, tidningar, 
internet och andra massmedier.

Demokrati Folkstyre, folkmakt. Ett sätt 
att styra där besluten fattas gemensamt av 
folket (direkt demokrati) eller av folkvalda 
representanter (representativ demokrati). 
Alla som deltar i omröstningarna har 
en röst var och det förslag som får flest 
röster (majoritet) vinner.

Europakonventionen Överenskom-
melse om de mänskliga fri- och rättighe-
ter som gäller för alla medborgare i Euro-
parådets 47 medlemsstater (bl.a. Sverige). 
Konventionen bygger på FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna.

EU-direktiv Rättsakt (lag) inom EU  
som anger vissa mål som alla medlems-
länder måste uppnå. Varje land får sedan 
själv avgöra vilka lagar, regler och andra 
beslut som krävs för att nå direktivets mål.

Folkomröstning En form av direkt 
demokrati där alla väljare får rösta för 
att direkt avgöra en viss politisk fråga, 
exempelvis om Sverige ska införa euro. 
Folkomröstningar kan hållas för hela 
landet eller bara inom en viss kommun 
eller ett visst landsting. 

Grundlag De viktigaste lagarna i ett 
land. Grundlagarna beskriver hur landet 
ska styras (statsskicket), vad politiker 
och myndigheter har för uppgifter och 
vilka rättigheter som gäller för med-
borgarna. Sverige har fyra grundlagar: 
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen och 
successions  ordningen.

Kommun Sverige är indelat i 290 
kommuner. I varje kommun finns folkvalda 
politiker som har rätt att bestämma över 
frågor som rör den egna kommunen 
och dess invånare. Kommunerna 
bestämmer bland annat över grundskolan, 
gymnasieskolan, äldreomsorgen och 
socialtjänsten i den egna kommunen.

Landsting Sverige är indelat i 20 
landsting. I varje landsting finns folkvalda 
politiker som har rätt att bestämma över 
frågor som rör det egna landstinget och 
dess invånare. Landstingens viktigaste 
fråga är sjukvården.

Makthavare En person eller en grupp 
av personer som har stora möjligheter att 
påverka hur andra människor tänker och 
handlar. Exempel: riksdagen, regeringen, 
myndigheterna, stora företag, forskare, 
massmedia, kändisar.

Massmedier Teknik och metoder för 
att sprida information och budskap till 
många människor samtidigt. Exempel: 
internet, mobiltelefoni, tidningar, böcker, 
radio och tv.

Ministerrådet Europeiska unionens råd 
kallas även ministerrådet. Ministerrådet är 
den högsta politiska myndigheten inom 
EU.

Myndighet Statlig eller kommunal 
organisation som ska utföra det som 
politikerna har bestämt. Myndigheterna 
har rätt att fatta beslut om till exempel 
bidrag, betyg, tillstånd, skatter och 
straff. Exempel: polis, domstolar, 
Skattemyndigheten och kommunstyrelser.

Offentligt sammanträde Ett möte 
som är öppet för allmänheten.  Vem som 
helst kan komma för att lyssna och i vissa 
fall även ställa frågor. Sammanträden i 
riksdagens kammare är offentliga.

Opinion De åsikter, värderingar och 
uppfattningar som folket har i olika frågor. 
Opinionsundersökningar kan användas 
för att ta reda på vad folket tycker om till 
exempel ett nytt vägbygge eller om ett 
lagförslag.

Opinionsfrihet  Alla människors 
rätt till en egen åsikt. Regeringsformen 
(grundlag) skyddar opinionsfriheten 
genom bestämmelser om yttrandefrihet, 
informationsfrihet, mötesfrihet, 
demonstrationsfrihet och religionsfrihet.

Regeringsformen En av Sveriges fyra 
grundlagar som beskriver hur Sverige ska 
styras, vem som får bestämma vad och 
vilka fri- och rättigheter som gäller för alla 
medborgare.

Remiss Möjlighet att tycka till om ett 
förslag innan ett beslut fattas. Exempel: 
Regeringen skickar sina lagförslag 
på remiss till olika organisationer, 
myndigheter och experter för att få in 
synpunkter och idéer innan förslaget 
skickas för beslut i riksdagen.

Rättssäkerhet Rättssäkerhet betyder 
bland annat att lagarna gäller lika för alla 
medborgare, att ingen får dömas utan 
stöd av lagen och att medborgarna har 
rätt att få sin sak prövad i domstol genom 
en rättvis rättegång.

Sekretessbelagd uppgift Allmänna 
handlingar kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter som enligt särskild lagstiftning 
måste skyddas från insyn. 

Successionsordningen En av Sveriges 
fyra grundlagar. Beskriver hur tronen ska 
ärvas, det vill säga vem som kan bli kung 
eller drottning i Sverige.

Tryckfrihetsförordningen En av 
Sveriges fyra grundlagar. Skyddar rätten 
att sprida åsikter via böcker, tidningar och 
andra tryckta skrifter, samt medborgarnas 
rätt att ta del av allmänna handlingar.

Upphovsrätt Den rätt som en 
författare, fotograf, musiker eller annan 
upphovsman har till de verk som hen 
skapar. Upphovsrätten innebär att ingen 
får sälja, kopiera eller sprida text, bilder, 
eller musik utan att först ha fått lov från 
den som har skapat verket.

Yttrandefrihetsgrundlagen En 
av Sveriges fyra grundlagar. Skyddar 
rättigheterna att yttra och sprida åsikter 
via tv, radio, film, internet och andra 
elektroniska kanaler.
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Den som vill påverka makthavarna, skapa debatt och åstadkomma 
förändring behöver vilja, engagemang och kunskap. I den här 
handboken får du grundläggande kunskaper om vilka demokratiska 
metoder du kan använda för att åstadkomma förändringar i 
samhället. 

Handboken tar upp fem steg för påverkan som kan hjälpa dig i ditt 
arbete för att skapa förändring. 

 Sätt igång: Förbättra, utveckla och påverka 
genom demokratin. 

 Planera arbetet: Hitta den fråga som du vill  arbeta 
med och bestäm målsättningarna för arbetet.

 Spelets regler: Lär dig mer om de rättigheter och 
 skyldigheter som står i grundlagarna.

 Vem har makten? Ta reda på vem som 
bestämmer över din fråga.

 Välj metoder: Vilka konkreta metoder kan du 
använda dig av?


