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Så här kan du påverka 

Vi vet hur det är att leva med diabetes. Våra medlemmar, vår samlade kunskap och vårt 

engagemang ger oss en stark röst i frågor som rör livet med diabetes. Det gör oss unika. 

Den här guiden är till för att underlätta för dig, din förening eller länsförening att påverka 

viktiga lokala beslut som rör diabetes. 

Vår vision är att göra det lättare att leva med diabetes. För att nå visionen arbetar vi 

långsiktigt med påverkansarbete, kunskapsspridning och att erbjuda mötesplatser för 

erfarenhet- och åsiktsutbyte. När vi pratar så lyssnar beslutsfattare. Det ska vi ta vara på. 

Ju fler vi är som engagerar oss, desto mer kan vi göra. 

Att vara medlem i Svenska Diabetesförbundet innebär stora möjligheter att vara med och 

påverka både stora och små frågor som rör diabetes. Vi är en rikstäckande organisation 

med över 22.000 medlemmar, som under lång tid har varit en viktig och trovärdig röst i 

sjukvårdsdebatten. 

Kom ihåg att ingen insats är för liten. Det är 100 procent bättre att göra något litet, än att 

inte göra någonting alls. En kort insändare, ett telefonsamtal med en lokalpolitiker eller 

journalist kan avgöra om vi får igenom ett förslag. Anpassa ambitionsnivån efter er egen 

förmåga och kom ihåg att även en liten insats kan göra stor skillnad i påverkansarbetet. 

Hur gör vi för att påverka makthavare? 

Det finns i huvudsak två sätt att påverka, opinionsbildning och lobbying. 

Lobbying är när en grupp människor, ofta företrädare för en organisation, träffar en 

makthavare och försöker få med makthavaren på sin linje. Det här är en utav våra 

viktigaste kanaler för att påverka. 

Opinionsbildning innebär att påverka många andra människors uppfattning i en viss fråga, 

för att på så sätt öka trycket på makthavarna. 

Båda sätten att påverka har sina för- och nackdelar. Fördelarna med lobbying är att det 

knyts en personlig kontakt mellan organisationen och makthavaren. Det gör att 

makthavaren har goda kunskaper om vad vår organisation vill uppnå. Nackdelen är att 

påverkan sker mer i det tysta, vilket gör det svårare för oss att stoltsera om resultatet av 

vårt påverkansarbete. Å andra sidan bygger organisationen upp ett förtroende, vilket 

underlättar för att få makthavare att vilja lyssna på oss nästa gång vi har åsikter i en fråga. 

Opinionsbildning innebär påverkansarbete genom olika former av masskommunikation. 

Då försöker personer exempelvis att få massmedia att skriva om frågan, eller startar 

kampanjer i sociala meder, affischerar, startar demonstrationer. Nackdelen med metoden 

är att det kan skapa en onödig motsättning mellan organisationen och makthavaren, 

eftersom media gärna lyfter fram konflikter och motsättningar. Vi vill helst undvika att 

måla in makthavaren i ett hörn. Det minskar möjligheten att få igenom våra förslag. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diabetesförbundet, Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08-564 821 00, Fax. 08-564 821 39 
info@diabetes.se, www.diabetes.se 3/8 

 

Det händer att vi behöver både lobbying och opinionsbildning för att få makthavare att ta 

våra frågor på allvar. Oavsett vilken eller vilka metoder vi använder i påverkansarbetet är 

det viktigt att hela tiden hålla dörren öppen för en dialog. Det gör vi enklast genom att 

hålla en trevlig ton och att undvika att ge negativa omdömen om de personer som ska 

fatta beslut. En bra regel är att kritisera besluten och inte personerna som fattar besluten. 

På så sätt värnar vi om vårt goda rykte och lägger grunden för en framtida god relation. 

För att ni snabbt ska komma igång delar vi med oss av våra bästa tips 
för att påverka lokalt 

1. Diskutera ert problem och varför ni vill få till en förändring 

Det första steget att fundera över problemet och att lyfta fram argument som talar för 

vår sak. Vad är det för problem vi har? Vad beror problemet på? Vilka följder får 

problemet? Vilka berörs av problemet? Vad vill vi uppnå? Är det en fråga som lämpar sig 

för lobbying eller opinionsbildning, eller både och? Ta gärna fram ett faktaunderlag som 

grund för det fortsatta påverkansarbetet. 

2. Skaffa er kunskap om vilka ni behöver påverka och vad de har för åsikter 

Vilka har makten att besluta om ert problem? Ofta är det politiska beslutsfattare, men 

det kan också vara läkemedelsföretag, eller personal inom skola eller sjukvård. Gå igenom 

vad de har för åsikter och ställningstaganden när det gäller ert problem. Det hjälper er att 

finna de personer som ni kan kontakta för att driva er fråga, samt deras argument. Ni kan 

exempelvis gå igenom motioner till kommun- och landstingsfullmäktige, årsredovisning, 

budget och partiprogram. Finns det några särskilt viktiga personer som ni vill påverka? 

Kan det vara intressant att hitta personer som har egna erfarenheter av diabetes? 

3. Välj rätt verktyg 

Det finns en uppsjö av olika verktyg för att nå ut med ert budskap. Ofta är det personliga 

mötet med en grupp eller enskilda makthavare, lobbying, ett bra verktyg i 

påverkansarbetet. Den mest effektiva lobbyingen är långsiktig. Att i lugna tider odla 

kontakter gör det lättare att mötas när det börjar hetta till kring en fråga. En långsiktig 

relation gör att många makthavare får en fördjupad kompetens i frågor som rör diabetes. 

Eftersom varje möte är viktigt för den framtida relationen, och för makthavarens 

uppfattning om Diabetesförbundet, finns det skäl att förbereda sig noggrant. Vi har därför 

tagit fram en checklista som stöd (se nedan). 

Är det mer fördelaktigt med opinionsbildning än med lobbying finns det ytterligare 

verktyg att använda. Att få lokala journalister intresserade för frågan ni driver är väldigt 

värdefullt. Uppmärksamhet i lokalpressen är ett säkert sätt att sätta frågan ni driver på 

agendan. Insändare är också ett bra sätt att nå ut till många. Förvånansvärt många läser 

insändarsidorna och det är ganska enkelt att skriva en insändare. Debattartiklar är inte 

lika lästa, men kan ändå vara viktiga eftersom läsarna ofta är viktiga aktörer. En bra 

debattartikel kräver dock mer arbete att ta fram jämfört med insändare. Digitala medier - 

som hemsidor, bloggar, Facebook, Twitter och Instagram – är ett snabbt och billigt sätt 

att nå ut. Tänk på att hålla informationen uppdaterad och aktuell. 
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Oavsett vilket/vilka verktyg ni använder, så kom ihåg att informera de egna 

medlemmarna. De är en värdefull resurs som också kan hjälpa till att sprida budskapet. 

4. Ta fram en påverkansplan 

Skriv ner vad ni har för mål och delmål med ert påverkansarbete. Här kan ni ha med 

viktiga tider och datum för ert arbete och vem som ska göra vad. Beskriv hur ni ska agera, 

vilka verktyg ni ska använda och vad ert budskap är. Budskapet är det som ska stanna 

kvar hos den man vill nå ut till, därför bör det vara kort. Ex. ”Diabetesföreningen vill… 

därför att…”. 

5. Var öppen och tillgänglig 

Det är viktigt att vara öppen och tydlig i alla kontakter med beslutsfattare. Berätta att ni 

kommer ifrån Diabetesförbundet och vad ni vill med ert påverkansarbete. Utse gärna en 

kontaktperson, som utomstående kan vända sig till. Kontaktpersonen bör vara den ni 

anser är mest lämpad att föra fram Diabetesföreningens budskap. Det behöver inte alltid 

vara ordföranden, utan det kan vara någon annan i organisationen. 

6. Ta reda på vad insatsen kostar 

Vilka resurser har ni – i tid, pengar och kompetens? Gör en enkel budget och fördela 

ansvaret över insatserna mellan er i föreningen. 

7. Utvärdera 

När ni är klara med insatsen så försök att utvärdera ert arbete. Gav det resultat? Vad kan 

ni lära er till nästa gång? 

Nu är ni redo att köra igång! Eller? 

För att ni lättare ska komma igång med ert påverkansarbete har vi tagit fram ett enkelt 

exempel på ett faktaunderlag kring en aktuell fråga. Förutsättningarna ser olika ut i olika 

delar av landet, så det går inte att använda exemplet rakt av, utan ni behöver förmodligen 

anpassa den till era lokala förhållanden. Kom ihåg att anpassa ambitionsnivån till en rimlig 

nivå, det ska vara roligt att driva Diabetesförbundets frågor. Goda argument och ett stort 

engagemang räcker långt. 

Problemet: Bristande stöd i skolan gör att barn med diabetes riskerar sämre 
skolresultat 

Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Sverige och 

innebär risk för allvarliga komplikationer senare i livet. Diabeteskomplikationer medför 

stora kostnader för samhället och för individen sänkt livskvalitet och risk för förkortat liv. 

En optimal diabetesvård, som når en bra blodsockerkontroll, minskar kraftigt risken för 

framtida komplikationer. För att nå dit krävs stora ansträngningar av familjen och barnen 

med bland annat kontroll av blodsocker och insulininjektion före varje måltid. Skolbarn 

med diabetes kan oftast själva kontrollera blodsocker och injicera insulin, men behöver 

stöd och hjälp för att inte glömma injektioner och för att tolka resultaten av 

blodsockerkontrollerna. Får barnen inte tillräckligt med stöd för att klara av att sköta sin 

egenvård under skoltiden riskerar de, utöver effekterna på hälsa och livslängd, att få 
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sämre skolresultat.1 Svenska skolbarn med diabetes har i en studie visat sig ha lägre 

medelbetyg i årskurs 9 i jämförelse med friska jämnåriga ungdomar.2 Förhöjda 

blodsockernivåer ger koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vilket skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till de observerade skillnaderna i betyg.3  

Rapporten "Diabetes i skolan 2008", som tagits fram av Nationella diabetesteamet, visade 

på betydande brister i barnens omhändertagande och trygghet i skolan.4 

Några av resultaten visade att: 

- Färre än hälften av barnen med diabetes har tillgång till extra resurs i skolan. 

- Av barnen med diabetes i skolan saknar 58 procent en huvudansvarig vuxen för 

att hjälpa till med egenvården. 

- Av föräldrarna uppgav 20 procent att de underdoserar insulin minst en gång i 

veckan på grund av rädsla för att barnen ska få lågt blodsocker under skoldagen. 

- Drygt 40 procent av föräldrarna, oavsett barnens ålder, uttryckte oro över att 

deras barn inte fick ett bra stöd i skolan. 

- 16 procent av föräldrarna, oavsett barnen ålder, uppgav att de hållit barnen 

hemma från skolan vid något tillfälle på grund av att de inte ansett att barnet 

varit säkert omhändertaget i skolan. 

Exempel på tillfällen under skoldagen när barnet behöver hjälp och stöd från en 
vuxen: 

- Barnet ska ta blodsockertester och behöver ta ställning till vad som ska göras 

utifrån det uppmätta blodsockervärdet. 

- Barnet ska mäta upp och injicera insulin själv, eller när barnet ska ta insulin själv 

eller med hjälp av en vuxen. 

- Barnet behöver extra insulin eller extra mat. 

Tyvärr är det många föräldrar som möter stora problem med att få den hjälp som krävs 

för att barnet ska kunna sköta sin egenvård. Inte sällan hör vi på Diabetesförbundet 

föräldrar berätta om oförstående rektorer eller kommuner där man inte tillsätter resurser 

för att ge denna nödvändiga trygghet. Detta trots att Socialstyrelsens föreskrifter om 

bedömning av egenvård tydligt anger att ”en patient har rätt till god och säker vård 

dygnet runt och det ska finnas den personal, de lokaler samt den utrustning som behövs. 

                                                           
1 Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad 
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med 
hjälp av någon annan. I egenvårdsplaneringen fyller föräldrar, skolpersonal och vårdgivare 
tillsammans i behoven av egenvård, vad barnet behöver hjälp med, vad som kan behövas i olika 
sammanhang och vilka åtgärder som berör diabetessjukdomen. 
2 School performance in children with type 1 diabetes- a population based register study, Dahlquist 
et al: Diabetologia, 2007 
3 Effects of prior hypoglycemia and hyperglycemia on cognition in children with type 1 diabetes, 
Perantie et al: Pediatric Diabetes, 2008 
4 Rapporten ”Diabetes i skolan 2008”  

http://butik.diabetes.se/Documents/F%C3%B6reningsmanual/P%C3%A5verkansarbete/Diabetes%20i%20Skolan%20rapport%202008.pdf
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Att bedöma att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård får aldrig 

innebära avsteg från detta”.5 

Vem är ansvarig för problemet? 

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar för sina barn, enligt 6 kap. föräldrabalken, övergår till 

förskolan och skolan den tid som barnet vistas där. Förskolan och skolan har därför ett 

ansvar för att barnen och eleverna får hjälp med sin egenvård, t.ex. hjälp med att ta sina 

läkemedel. Det ska också finnas rutiner för vad som ska göras för att uppfylla denna 

skyldighet.6 

I skolan ska rektorn se till att skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd om eleven 

riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om 

eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Utredningen ska göras i samråd med 

elevhälsan. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon 

ges sådant stöd.7 Det är därmed skolans skyldighet att se till att barnet ska kunna fullfölja 

sin skolplikt på ett betryggande sätt. 

Socialstyrelsen har gett ut meddelandebladet "Socialstyrelsens föreskrifter om 

bedömningen av egenvård" samt föreskriften "Bedömningen av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård" för att minska bristerna i patientsäkerheten 

när hälso- och sjukvården bedömer att en åtgärd kan utföras som egenvård. 

Enligt egenvårdsföreskriften är det den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom 

hälso- och sjukvården som avgör vad som kan utföras som egenvård. Om t.ex. en rektor 

anser att personalen i skolan inte kan hjälpa en elev med dennes egenvård på ett säkert 

sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvården tillsammans med skolan komma överens 

om hur man ska lösa situationen. Någon från kliniken kan t.ex. åka till skolan och 

informera och instruera personalen så att egenvården kan utföras på ett säkert och tryggt 

sätt. Här krävs det att hälso- och sjukvården, skola och vårdnadshavare tillsammans 

planerar för egenvården i skolan och att man samarbetar utifrån barnets bästa. 

Förskolan och grundskolans ekonomiska ramar styrs av kommunala politiker som varje år 

fattar beslut om resurstilldelning genom kommunens budget. 

Landstingets politiker i landstingsfullmäktige beslutar om resurser till hälso- och 

sjukvården. 

Vad beror problemet på? 

Det finns flera förklaringar till att barn med diabetes får för lite stöd till sin egenvård i 

skolan. 

 Bristande kunskap om diabetes. 

 Otillräcklig samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvården. 

                                                           
5 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård, 2013 
6 Se bl.a. Skolinspektionens beslut 2011-10-14, dnr. 2011:3267 och beslut 2010-05-25, dnr. 
2009:3929, beslut 2010-02-04, dnr. 2009:3115 och beslut 2010-08-19,dnr. 2010:705 
7 3 kap. 8$ skollagen (2010:800). Se även Skolverkets vägledning Elevers rätt till kunskap och 
särskilt stöd. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-4-17
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 Avsaknad av individuell egenvårdsplanering. 

 För lite resurser i skolan för att åta sig den tillsyn som krävs för att behandla ett 

barn med diabetes. 

Vad vill vi? 

1. Alla barn med diabetes ska få rätt stöd och hjälp med sin egenvård i skolan.  

2. Alla barn med diabetes ska ha en egenvårdsplanering. Planeringen bidrar till ökad 

samverkan mellan skolan, vård, föräldrar och barn, för att inte barnen ska hamna 

i kläm. 

3. Alla landsting bör ha en Diabeteskonsulent för att ge barn med diabetes en trygg 

och jämlik skolgång, informera om diabetes samt att ge stöd i 

egenvårdsplaneringen.8 

Checklista 

1. Skriv ett kort mejl eller brev till en makthavare. Tänk på att kommunal- och 

landstingspolitiker ofta ska hinna med ett vanligt jobb utöver sina politiska 

uppdrag. De har mycket att göra, så därför kan det dröja innan du får svar. Var 

ute i så god tid som möjligt och erbjud gärna tre möjliga tider för er träff. I 

meddelandet skriver du varför du vill uppvakta dem och vilka frågor du vill ta upp. 

Sätt en sluttid för mötet och berätta gärna ifall ytterligare personer är inbjudna. 

2. Ta fram enkel dagordning. Lämna utrymme för makthavare att lägga till egna 

punkter på dagordningen. 

3.  Gör egna minnesanteckningar efter mötet så kommer du lättare ihåg vad som 

har sagts. 

4. Var ordentligt förberedd. Många makthavare är väldigt nyfikna, därför kan du 

med fördel ha med dig informationsbroschyrer om diabetes. 

5. Var öppen med din roll. Är du där som representant för din lokalförening, säg det. 

6. Fokusera på sakfrågan. Det finns mycket att säga om diabetes, vården och 

politiken. Det kan vara frestande att säga vad man tycker om det mesta,men 

försök hålla fokus på sakfrågan. 

7. Begrav dina fördomar. Tänk på att din bild ofta påverkats av hur massmedia har 

speglat makthavaren. Bilden är inte alltid rättvisande. Det finns klokt folk i alla 

politiska partier. Diabetesförbundet är partipolitiskt neutralt och våra 

medlemmar tjänar allra mest på att vi har goda relationer med politiker i alla 

partier. Även om det kan kännas personligt utmanande är det viktigt att 

talespersoner för våra medlemmar kan lägga sina egna uppfattningar åt sidan. 

8. Kom med fakta. Makthavare har gått om åsikter själva. Låt därför diskussionen 

med makthavaren grunda sig i en korrekt verklighetsbild. Ger ni ett kompetent 

och seriöst intryckt ökar möjligheterna att makthavaren lyssnar på dig. 

9. Fokusera på diplomatin. Försök vara diplomatisk och fokusera på resultatet. Om 

du redan i första vändan går ut i pressen och offentliggör dina krav piggar det 

                                                           
8 En diabeteskonsulent innebär mer resurser till barn med diabetes. Diabeteskonsulenten kan 
hjälpa till med egenvården i skolan. Insatsen gör att föräldrarna kan vara trygga med att deras barn 
får hjälp med sin diabetes i förskola och skola.  
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kanske upp medlemmarna, men det kan vara svårare att få med makthavaren på 

ditt förslag. 

10. Var generös. Om makthavaren genomför ditt förslag, låt denne få äran för 

beslutet. Det viktiga för medlemmarna är resultatet. Var generös även i motgång, 

kritisera gärna ett beslut du inte gillar, men undvik att betygsätta personer. Säg 

hellre något vänligt. 

11. Var beredd att kompromissa. Makthavare kan behöva väga olika intressen mot 

varandra, därför är det inte troligt att du får igenom dina krav till 100 procent. Ha 

med detta i beräkningen och gläd dig även åt smärre framgångar. 

12. Håll dörren öppen. Även om ni behöver gå ut med kritik i pressen så kontakta 

makthavaren i förväg och berätta om vilka besked ni kommer att ge offentligt. På 

så sätt visar du att du är fortsatt beredd att diskutera sakfrågan. 

13. Dokumentera kontakten. Då kan ni redovisa för styrelsen eller förbundet hur ni 

har arbetat med frågan. På så sätt kan organisationen lära av framgångar och 

bakslag och på sikt utveckla sitt påverkansarbete. 

14. Tacka för senast. Skriv ett trevligt mejl till makthavaren efter mötet. Där kan ni 

också påminna om det viktigaste som kom fram under mötet. Tänk på att 

korrespondens med politiker är offentliga handlingar. 

Det här ska du undvika 

1. Kräv inget omedelbart besked. Det händer sällan att en politiker lovar något på 

stående fot. Ofta beror det på att politikern inte är ensam om beslutet. Även en 

ordförande behöver ofta förankra sina beslut, eller stämma av med partigruppen, 

och eventuellt över partigränserna. Respektera alltid politikerns behov av tid. 

2. Hota aldrig. Ibland kan det kännas frestande att komma med ultimata krav och 

hot. Gör inte det. Det är fel taktik. Förutom att det skapar dålig stämning och 

sällan ger något resultat ger det dig mycket små möjligheter att återkomma till 

politikern. 

 

 

 

 

 


