
MAKTHANDBOK
- Tyfons tips i organisering, kamp och förändring



Syfte och bakgrund
Tyfon har tagit fram denna Makthandbok som ett verktyg för organisering. Vi vill dela med oss av 
de kunskaper vi har fått för att fler ska känna sig peppade på politisk organisering. Vi har därför 
sammanfattat och konkretiserat våra tips kring vad som kan vara viktigt när vi arbetar tillsammans 
mot gemensamma mål. Detta är en kortare version av en större makthandbok som Tyfon använt sig av 
i sitt samarbete med deltagare som önskat driva egna projekt i samarbete Tyfon. Makthandboken i sin 
helhet hittar du på vår hemsida https://tyfoniskane.wordpress.com. 

På sidan kan ni också hitta denna makthandbok översatt till dari, somaliska, arabiska och engelska! 

Vi hoppas att denna makthandbok kan komma till nytta!



Värdegrund
En värdegrund är vissa idéer och riktlinjer som alla i en grupp eller organisation tycker att gruppen 
ska guidas av och följa i sitt arbete. Det är viktigt att gruppen tar fram dessa gemensamt för att alla 
ska kunna stå bakom dem. Meningen med en värdegrund är att du och din grupp ska känna att ni 
jobbar för samma sak och vill jobba tillsammans på liknande sätt. Värdegrund och riktlinjer kan hjälpa 
gruppen att ta beslut och få en guide över hur ni ska agera och fokusera ert arbete. 
 
Tyfon har en värdegrund som har varit viktig i allt vi gjort. Den har hjälpt oss att veta vad vi kan ställa 
oss bakom och hur vi har velat jobba. Vi ser våra riktlinjer* som viktiga i arbetet för en bättre värld där 
ingen står över någon annan. Här följer en lista över Tyfons riktlinjer som ni kan läsa för inspiration.

- Ansvarsfördelning
Det är viktigt att alla hjälps åt och att vi roterar ansvar. Vår erfarenhet är att om det inte finns ett 
system för att dela upp ansvarsområden så är det alltid samma personer som tar på sig ansvar för att 
städa, laga mat, planera och så vidare. När alla hjälps åt ökar känslan av delaktighet och jämlikhet.

I ansvarsfördelningen är det viktigt att prata om hur mycket tid och vilka förutsättningar* vi har att 
lägga på gruppens arbete eller engagemang. Här måste vi vara ärliga mot varanda och oss själva så 
att det vi planerar blir utifrån vad vi faktiskt kan göra. Vi behöver ta hand om varandra så att vi inte 
jobbar mer än vad vi egentligen klarar av.

- Deltagande
För att alla ska känna sig delaktiga och viktiga i vår verksamhet är metoder för ökat deltagande viktigt. 
Genom att använda olika metoder* för deltagande*, vill vi underlätta demokratiska arbetssätt. Vi vill 
skapa en känsla av att allas röster och erfarenheter är viktiga.

- Normkritik
Vi i Tyfon ifrågasätter de strukturer* och normer som gör att vissa har mer makt än andra. En norm är 
det som ofta ses som det neutrala, något som finns där utan att vi kanske tänker på det. Normer kan 
beskrivas som oskrivna regler, idéer och ideal som kontrollerar hur vi förväntas vara, leva och se ut. 
Normer är inte sanningar utan bygger på samhällets maktordningar och de kan begränsa oss att vara 
som vi vill och nå dit vi vill. Normkritik handlar om att ifrågasätta att vissa får makt än andra genom 
att tillhöra normen. Ett exempel är vita män som ofta har chefspositioner eller andra välbetalda jobb 
medan icke vita kvinnor oftare har mer lågbetalda jobb. Vi i Tyfon vill att alla, människor och djur, ska 
mötas med respekt. I Tyfon är vi alltså kritiska mot de förtryckande normer som finns och vill vi skapa 
nya normer för hur vi tycker att samhället ska vara.

- Inget kött
Vi jobbar aktivt mot förtryck av många olika slag. På samma sätt som vi tar avstånd från rasism och 
sexism* vill vi ta avstånd från det förtryck som djur drabbas av. Genom att inte äta kött under Tyfons 
aktiviteter vill vi synliggöra sambandet mellan förtryck bland människor och människors förtryck av 
djur.



- Konflikthantering
Att jobba i grupper innebär att det ibland kommer uppstå oväntade och svåra situationer. Det kan 
ibland handla om att tycka olika eller att det uppstår missförstånd vilket kan leda till konflikter. 
Konflikter kan vara jobbiga för alla inblandade men de behöver inte alltid vara dåliga. Beroende på 
våra erfarenheter, vilka vi är och hur vi fungerar tycker vi inte alltid lika i alla frågor. För att skapa 
jämlika sammanhang måste vi våga prata om vad vi tänker och tycker och synliggöra att vi inte alltid 
håller med varandra. Genom att ta tid för att prata om konflikter och reda ut dem så kan den jobbiga 
känslan försvinna. För att komma vidare från en konflikt är det då viktigt att vi lyssnar på varandra 
och låter alla komma till tals. Om vi väljer att prata kan konflikter vara en stark kraft för att ta oss 
framåt, i tankar och strategier. Det finns metoder som gör det lättare att prata om saker som känns 
svårt, läs mer under rubriken verktyg.

                                                  

- Drogpolicy
Inga droger eller alkohol får användas i samband med Tyfons verksamheter. Om vi upptäcker att 
någon är påverkad av droger eller alkohol i samband med Tyfons verksamhet ser vi till att personen 
kommer hem tryggt och säkert. Någon eller några i Tyfon ska också följa upp detta för att se om 
personen i fråga behöver stöd, och då ta det vidare med personens samtycke och personens bästa i 
fokus. Att denna drogpolicy* finns beror på att många runt omkring oss har problem med droger och 
alkohol. Många har även svåra erfarenheter av att andra i deras närhet missbrukat droger och alkohol. 
I solidaritet med varandra och för att skapa tryggare sammanhang väljer vi därför att avstå från droger 
och alkohol i all Tyfons verksamhet. 

- Säkerhet och trygghet
I Tyfon tycker vi att det är väldigt viktigt att alla känner sig trygga att vara med. Det kräver att vi i 
gruppen pratar om vad som kan kännas jobbigt och otryggt för oss som deltar i gruppen. Om vi vet 
vad som kan kännas svårt kan vi hjälpa varandra. Vi kan tillexempel välja att inte besöka vissa platser, 
se till att inte vara för stor grupp och så vidare. Det är också viktigt att vi i gruppen är medvetna om 
att alla kanske inte har uppehållstillstånd och att vi har en plan för om polisen skulle komma. Läs mer 
under rubriken Trygghetsplan.



Typer av politisk organisering

Att organisera sig politiskt är att gå samman med andra med syfte att förändra eller uppnå något. När 
vi är många som arbetar för samma sak kan vi göra stor skillnad. Beroende på vad ni vill förändra 
kan organiseringen* se ut på olika sätt. Organiseringen kan vara tillfällig eller under längre tid, med 
få personer eller med många. Ibland är organiseringen spontan och kortsiktig, ibland är den mer 
planerad och långsiktig. Vi ger här lite olika exempel på politisk organisering:
 

Punktinsatser 
Demonstrationer och manifestationer är klassiska exempel på tillfällig politisk organisering. Människor 
samlas på en bestämd tid och plats för att protestera mot något de tycker är fel. Skillnaden mellan 
demonstration och manifestation är att demonstrationer är i rörelse och manifestationer stillastående. 
Tillfällig organisering kan även vara stödfester eller ett arrangemang som hålls för att samla in pengar 
till något specifikt och för att uppmärksamma en särskild fråga. Andra exempel på punktinsatser kan 
vara att dela ut flygblad på staden, namninsamling, affischering eller att måla sitt budskap på en synlig 
plats. Tillfällig politisk organisering kallas ofta aktion. 

Utifrån behov
Mycket av den politiska organisering som finns har startats utifrån behov. Det kan vara för att personer 
är utan pengar, bostad eller till exempel saknar uppehållstillstånd. Ofta är det föreningar, grupper eller 
nätverk i vilka personer jobbar ideellt* för att försöka förbättra situationen för sig själva och för andra. 
Även om organiseringen är utifrån ett behov* kan det också finnas politiska krav* på förändring. Några 
exempel på sådan organisering är Asylgruppen,  Stadsmissionen och Svenska För Alla.

Projekt 
En del organiserar sig genom att göra projekt, det vill säga att de arbetar utifrån en idé under en viss 
tid. Det kan vara  allt från någon eller några veckor till flera år. Exempel på projekt kan vara en festival, 
film, teater, idrottsturnering eller ett läger. Många jobbar idag med projekt för att kunna söka pengar 
från fonder och stiftelser. Läs mera under rubriken Projektplan.  



Kampanj 
För att förändra något väljer vissa att arrangera kampanjer som har som syfte att under en bestämd tid, 
exempelvis ett halvår, jobba för en fråga eller för att olika krav ska uppfyllas. Idén med kampanjer är 
ofta att få många människor, organisationer och föreningar att ställa sig bakom kraven för att få mer 
kraft mot politikerna. Exempel på kampanjer är Barnets bästa främst, Asylstaffetten och Folkkampanj 
för asylrätt. 

Förening 
Om ni är en grupp som har ett gemensamt intresse kan ni starta en förening. Detta kan hjälpa mycket 
i samarbete med andra och också vara bra om ni vill söka bidrag för det ni gör. Exempelvis finns det 
idrottsföreningar, kulturföreningar och landsföreningar. Ni kan läsa mycket mer om föreningar här: 
www.forening.se

Studiecirkel 
Om ni är en grupp på minst tre personer som har ett gemensamt intresse och träffas regelbundet kan 
ni starta en studiecirkel. Detta gör ni i samarbete med det som kallas studieförbund, så som ABF, 
Sensus med flera. Om ni har en studiecirkel kan ni få ett litet bidrag för varje träff, men ni kan också 
få många kontakter, samarbete och annat stöd er cirkel kan behöva så som material etcetera.  

 



Lathund för organisering

Det har gjorts flera lathundar* för organisering. istället för att göra ytterligare en vill Tyfon istället tipsa 
om några av dessa:

- Social mobilisering- metodskrift som Sveriges Stadsmissioner tagit fram. Den finns att beställa 
eller ladda hem här: http://www.hkr.se/PageFiles/69904/Soc-mob-metodhandbok.pdf

- Demokratikollektivet Watch it! har massa bra tips på metoder och arbetssätt på sin hemsida 
http://www.watchit.nu/

- RFSLs aktivisthandbok Vilja och vrede innehåller en massa bra tips och tankar från personer 
som är politiskt organiserade. Den finns att beställa för 30 kr på deras hemsida http://www. 
rfslungdom.se

                      



Verktyg för politisk organisering

Metoder för delaktighet (Källa: Vilja och Vrede RFSLs makthandbok)

I all organisering är det viktigt att alla som är med känner sig viktiga och lyssnade på, att de känner sig 
delaktiga. Här är några metoder och tips som RFSL har tagit från genom samtal med aktivister som vi 
i Tyfon vill sprida vidare.
 

Namn- och pronomenrunda
I början av ett möte kan det vara bra att ha en namn- och pronomenrunda i presentationsrundan. 

Berätta gärna för gruppen att pronomen oftast brukar vara hen, hon, han eller den och att det 
alltså handlar om hur du vill att andra ska omtala dig. Säg gärna att hen och den är könsneutrala 
pronomen*. Säg att alla får välja fler än ett pronomen om de vill. Säg att alla får säga ”pass” om de inte 
vill/kan välja pronomen. 

Lär känna varandra
Gör gemensamma aktiviteter för att lära känna varandra. Att arbeta med förändringsarbete kan vara 
tungt och svårt. Att leka och ha kul tillsammans kan hjälpa oss att orka. Lekar kan göra att vi vågar 
mer, att vi lättar upp stämningen och att vi får vila hjärnan en stund. 
 

Se till att alla får prata
Ha som mål att alla i gruppen ska ha sagt något inom de första fem minuterna av ett möte eller en 
träff. Under en runda får alla i gruppen prata i tur och ordning utan att bli avbrutna. Ett sätt att göra 
detta kan vara att skicka runt ett föremål där endast den som håller i föremålet får prata. Frågor och 
funderingar kan tas efter en runda. Varva smågruppsdiskussioner med diskussioner i helgrupp för att 
fler ska kunna säga vad de tycker och tänker.

Skapa gemensamma gruppregler eller förhållningssätt
Bestäm tillsammans i gruppen hur ni vill vara mot varandra, och vilka som ska vara era gemensamma 
ramar. Saker som kan vara viktiga är till exempel hur ni ska prata med varandra, hur ni fattar beslut, 
hur ni har möten, om ni ska stänga av mobiltelefoner under möten, hur länge ni har möten, hur ni 
kommunicerar med varandra till exempel utanför möten exempelvis genom e-mail, facebook, sms och 
så vidare.

Prata om era personliga drivkrafter och behov
Vad som engagerar deltagare att vara med i gruppen kan vara många olika saker. En del gillar att 
småprata innan möten, andra vill komma igång och arbeta snabbt. Prata i gruppen om hur ni 
fungerar, vad ni har för behov och hur ni vill att det ska vara i er grupp och hur ni kan möta varandras 
behov för att gruppen ska fungera på bästa sätt. 



Prata om era förväntningar och farhågor
Det är bra att prata om vad ni hoppas på i er grupp och med ert arbete då detta kan vara väldigt olika 
bland gruppens medlemmar. Prata också om vad ni är rädda för och vilka hinder som kan komma 
upp. Detta kan hjälpa er att förstå varandra och skapa en gemensam bild av vad ni vill och vad ni vill 
undvika. 
 

Fika
Om ett möte eller en aktivitet blir långt utan pauser kan deltagarna bli trötta. Ta tid till att fika och 
röra på er ibland för att fylla på med energi. 
 

Dokumentera
Anteckna det ni pratat om och bestämt i gruppen, dels så att ni kommer ihåg, samt så att personer 
som inte kunnat vara med på mötet senare kan läsa vad ni sagt. Om det inte är hemligt kan ni spara 
filerna på webben så att alla kan läsa, till exempel med dropbox eller google drive. Tänk på att alla tar 
åt sig information på olika sätt och att det kan vara svårt att förstå anteckningar när en inte själv varit 
närvarande på ett möte. Ett tips är att ansvarsfördela där någon eller några ringer och påminner de 
som inte varit med att kolla anteckningarna och om det behövs återberätta muntligt vad som sagts. det 
kan också vara bra att kunna gå tillbaka och titta på gamla anteckningar, vad var det vi sa om detta, 
vem skulle göra det här och så vidare. 



 

Fira era framgångar
Att belöna er själva när ni gjort något bra kan vara viktigt för att få energi och pepp att orka kämpa 
vidare. 
 

Avlasta varandra så att ni orkar längre
Dela med er av era kunskaper till varandra så att de inte riskerar försvinna när någon behöver ta en 
paus eller lämna gruppen. Fråga också varandra om vilken ork och pepp ni känner i gruppen och 
stötta varandra om någon behöver stöd eller paus. Det är oftast lättare att göra saker tillsammans.

Projektplan
Om ni vill göra ett projekt kan det vara bra med en projektplan. I den kan ni skriva ner varför 
och på vilket sätt ni vill göra projektet. Det är också bra för att börja fundera över hur mycket tid 
och eventuella pengar idén kan behöva. Genom en projektplan kan idén känns lättare att förstå. I 
projektplanen kan ni lägga in en tidsplan så att det blir lättare att se vad som behöver göras och vad 
nästa steg är. 

Om ni bestämmer att ni behöver söka finansiering, alltså pengar, för att genomföra idén, krävs det 
nästan alltid en projektplan. Oftast ser grunden för en projektplan ut på ungefär samma sätt. Här är 
ett exempel:

1. Namn på projektet, vad ska det kallas?

2. Vad vill ni göra? Sammanfattning

3. Varför då? Syfte/Bakgrund

4. Hur? Metod

5. Vad behöver ni? Material

6. Hur lång tid tar det? Tidsplan

7. Vad kommer det att kosta? Budget

Rapportering 

Om ni sökt om pengar krävs i slutet ofta en rapportering av hur ert projekt har gått. Även en 
ekonomisk redovisning behövs. Där beskriver ni vad ni gjort, vilka som var målgrupp för projektet och 
om ni gjort det ni tänkt göra.
Till er hjälp kan ni använda utvärderingar. Det kan vara bra för er själva som grupp för att veta hur 
arbetet och samarbetet mellan er gått, för att förbättra för framtida samarbeten, men även för att 
kunna redovisa till bidragsgivare hur ni lyckats med projektet, vad eventuella deltagare tyckt om 
projektet. 



Trygghetsplan
I vårt arbete med Tyfon har vi tänkt mycket kring säkerhet för våra deltagare. För en asylsökande 
eller en person utan uppehållstillstånd kan det vara svårt att känna sig lika trygg att röra sig i staden 
som personer med uppehållstillstånd. Därför behövs trygga platser dit alla känner sig välkomna och 
inkluderade. Så tänk alltid på att det kan finnas personer som saknar uppehållstillstånd eller av andra 
anledningar inte vill bli upptäckta av polis eller andra myndigheter. Här är några tips på vad ni kan 
tänka på:

Om polisen ringer
Om polisen ringer och frågar efter enskilda personer så lämna aldrig ut uppgifter, så som namn, 
personnummer, signalement* eller adress. Svara att du inte vet eller att du inte har några uppgifter.

Om polisen kommer
Om polisen kommer till en lokal där ni vistas så be polisen att inte gå in i utan att istället vänta 
utanför lokalen. Fråga varför de är där och be dem respektera att många känner otrygghet och oro i 
närvaro av uniformerade poliser eller myndighetspersoner. Ni kan även be poliserna att legitimera sig 
för att uppehålla dem.
 
Om polisen väntar utanför, gå in i lokalen och be alla samlas och berätta lugnt att polisen är utanför. 
Om polisen har sagt till er varför de är där, berätta om detta för alla. Be alla som har någon form av 
giltig ID-handling, och känner att de klarar av att möta polisen, att stanna kvar i lokalen. Fråga om 
någon saknar uppehållstillstånd eller på något annat sätt är i risk av polisens närvaro. I sådana fall be 
dessa att tillsammans med en kompis gå ut genom bästa obevakade utgång. När du är säker på att alla 
utan papper har lämnat lokalen, informera alla om att du nu kommer gå ut och prata med polisen, 
och att det finns risk för att de vill gå in i lokalen.
 

Planera 
Förbered alltid tillsammans med de andra aktivitetsledarna vad ni skulle göra om polisen eller andra 
myndighetspersoner skulle dyka upp. Var också försiktig med att fotografera och publicera fotografier 
eller videor på personer som deltar i verksamheter utan att först fråga.
 

Om någon behöver akutvård
Om ambulans behöver tillkallas se till att göra detta först. Beskriv vad som inträffat och är du osäker 
på om personen har uppehållstillstånd eller inte så lämna INTE ut namn eller personnummer, varken 
till ambulanspersonal eller annan sjukvårdspersonal. Du kommer få många frågor om vem personen är 
men säg att du inte kan berätta och att det viktigaste är att personen får vård. Kontakta sedan någon 
anhörig/vän till den drabbade så fort som möjligt.
                   



Foto och film-etik
Alla ska vara medvetna om att det fotograferas och filmas om detta görs. Informera om varför ni gör 
det och om vart det kommer att hamna, exempel om det ska upp på Facebook. Det är helt ok att inte 
vilja vara med på foto och film. Säg till gruppen att om någon inte vill vara med kan den säga till nu 
på en gång eller komma fram till de som håller i aktiviteten i efterhand.
 

Haffakort
Ett haffakort är en liten instruktionsbok med lagar som kan hjälpa oss att känna till våra rättigheter 
när vi arbetar politiskt. Vid demonstrationer och manifestationer kan det vara bra att ha med sig ett 
haffakort så att alla vet vilka lagar som gäller om någon blir frihetsberövad av polisen. Det är viktigt 
att komma ihåg att vi har ett gemensamt ansvar för att ta hand om varandra i dessa situationer. Tänk 
på att om någon inte har uppehållstillstånd eller EU-pass, så kan vissa aktioner bli mer riskfyllda då 
polisen är närvarande och kan bestämma sig för att gripa personer som deltar. Tänk på att aldrig lämna 
varanda ensamma till, från och under politiska aktioner utan håll ihop. Det är bra att bestämma med 
en liten grupp innan aktionen att ni ska följa varandra, detta kallas för vängrupp. 

Här finns ett haffa-kort som ni kan skriva ut och dela ut till de som behöver: 
http://vansterjuristerna.kadermaskinen.se/wp-content/uploads/2015/06/haffakortet11.pdf

OBS: Detta haffakort är skrivet utifrån vad som gäller i Sverige.

http://vansterjuristerna.kadermaskinen.se/wp-content/uploads/2015/06/haffakortet11.pdf


Verktyg i konflikthantering
I all konflikthantering är lyssnade och ödmjukhet viktigt. Vi måste lyssna på varandra och oss själva för 
att komma vidare från dålig stämning och konflikter. Vi behöver vara ödmjuka inför varandra och oss 
själva, utan ödmjukhet kan det vara svårt att att komma vidare från jobbiga känslor och diskussioner. 
Konflikter kan vara jobbiga men vi kan använda konflikter som en träning på att vässa våra argument 
och ta till oss av andras och för att träna på att väga olika argument mot varandra. 

Det är viktigt att nämna här att en kränkning* inte är en konflikt. Det är aldrig ok att kränka någon. 
Om detta ändå sker är det viktigt att den som känner sig kränkt blir lyssnad på och att den som har 
kränkt kan be om ursäkt. 

Tips på metoder för konflikthantering:
Byta åsikt

Detta är en metod för att kunna förstå varandra bättre. I diskussionen kommer ni gemensamt fram till 
vad det finns för olika åsikter i gruppen. Testa sedan att byta åsikt, om du varit för något ska du istället 
vara emot något, om du varit tveksam ska du nu vara säker och så vidare. Hitta trovärdiga argument 
för din nya åsikt, vad finns det för anledningar till åsikten och hur kan du försvara den. Genom att 
sätta oss in i andras åsikter kan vi bli hjälpta att förstå varandra bättre.  

Inte säga emot
Detta är en metod för att få säga sin mening utan att bli mött av negativ kritik vilket kan göra att 
diskussionen kör fast. När någon säger en åsikt ska du bemöta det med orden jag förstår och sedan 
upprepa vad personen just sagt. 

Exempel: “Jag förstår, så du menar att det skulle vara bra om mötestiden flyttades från morgonen till 
eftermiddagen?” Den andra personen får nu chans att svara på om det som upprepades var så som den 
menat.

Detta är ett sätt att gå ifrån negativ stämning och att träna på att lyssna på vad som egentligen sägs. 
Genom att upprepa vad någon sagt så undviker vi även att det blir missförstånd. 



Ordlista

Här har vi förklarat några av de orden som finns med i denna makthandbok som skulle kunna vara 
svåra att förstå.

Riktlinjer:* en förklaring om vad som gäller, kan ibland beskrivas som regler.

Förutsättningar* omständigheter, villkor och utgångspunkter som påverkar oss.

Metoder* berättar hur en går tillväga vad en gör och på vilket sätt. 

Deltagande* kan också beskrivas som medverkande och närvarande, att delta är att vara med.

Strukturer* kan beskrivas som ordning, system eller ett mönster. Strukturer beskriver hur något är 
uppbyggt.

Heterosexuella* beskriver den sexualitet där personen uteslutande eller huvudsakligen känner 
attraktion till personer av ett motsatt kön.

Kränkning* Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling.

Sexism* är att göra skillnad och utöva makt på människor baserat på deras kön. Oftast är det kvinnor 
som utsätts för detta förtyck.

Drogpolicy* en policy innebär regler eller riktlinjer och i detta fall särskilda regler som handlar om 
användandet av alkohol och droger.

Organisering* att gå samman med andra för att planera eller göra något. 

Ideellt* menar vi här det arbete som görs utan lön eller ersättning tillsammans med en grupp, 
organisation eller förening. 

Behov* vad som är viktigt för någon, vad någon behöver.

Politiska krav* innebär de villkor som en grupp eller kampanj kräver eller begär.

Signalement* är en personbeskrivning, hur personen ser ut, klädsel och andra kännetecken. 

Könsneutrala pronomen* Hen eller Den är könsneutrala personliga pronomen som används på 
samma sätt som orden Han och Hon. Orden kan användas då könstillhörigheten är eller önskas göras 
oväsentlig eller är okänd.



TILLSAMMANS GÖR VI POLITIK

LÄS MER PÅ: 

https://tyfoniskane.wordpress.com. 
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