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Förord 
 
”En kollektiv känsla av hopp.” Så beskriver i den här utvärderingen en deltagare 
sina intryck från en av de åtta lokala demokratidagar som under 2019 
genomförts inom ViMåstePrata.  
 
För oss inom folkhögskolorna och studieförbunden var det självklart att haka på 
det initiativ till demokratiska samtal som för ett par år sedan togs av ett antal 
personer, med Hédi Fried, överlevande från förintelsen, som en av de 
tongivande. 
 
ViMåstePrata har från start haft fokus på folkbildningens vardagsinsatser, det 
som sker i mötet mellan deltagare i studiecirklar och folkhögskolekurser. Just den 
lokala förankringen tror vi är ett av skälen till att initiativet mottagits så positivt, 
och att så mycket har hänt. 
 
ViMåstePrata är ett exempel på folkbildningens förmåga att snabbt och 
okonventionellt mobilisera till handling. Vi finns över hela landet, med tusentals 
kontaktvägar in i det svenska civilsamhället. Denna utvärdering lyfter fram det 
stora intresset för demokratifrågor bland folkbildningens medarbetare. För oss 
är det ingen nyhet, snarare en glädjande bekräftelse, i en tid som just behöver 
människor med stark förankring i demokratiska värderingar och förhållningssätt. 
 
Vi ser inte ViMåstePrata som ett avslutat projekt. Kunskap och verktyg för att 
försvara demokratin i ord och handling lever vidare – och leder vidare. 
Folkbildningen fortsätter att stärka och utveckla demokratin, med ny energi från 
ViMåstePrata.  
 
 
Gerhard Holmgren   David Samuelsson 
 
Generalsekreterare   Generalsekreterare 
Rörelsefolkhögskolornas   Studieförbunden 
intresseorganisation   i samverkan 
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Sammanfattning 
 
• I den här rapporten utvärderas demokratisatsningen ViMåstePrata som 
startade våren 2018, genom ett initiativ från ett antal offentliga personer inom 
politik, kulturliv och forskning. Rapporten speglar det andra året av 
ViMåstePrata, då satsningen övergick från ett mer informellt initiativ till ett 
ettårigt projekt, med ekonomiska medel förmedlade via Folkbildningsrådet. 
 
• Till grund för utvärderingen ligger främst intervjuer med olika nyckelpersoner i 
projektet samt en enkät till deltagare vid åtta lokala demokratidagar. 
 
• Centrala aktiviteter i ViMåstePrata under året har varit: 
– Åtta demokratidagar på olika platser i landet med föreläsningar, workshops 
och kulturinslag. Sammanlagt har cirka 800 personer, främst verksamma i 
studieförbund och folkhögskolor, deltagit i demokratidagarna. 
– Utveckling av Sverigepratar, en digital plattform för slutna samtal mellan 
personer med skilda uppfattningar i olika samhällsfrågor. 
– Produktion av Samtalskort om demokrati, ett verktyg för samtal om demokrati. 
Utöver detta har delar av ViMåstePrata som utvecklades under det första året 
fortsatt att användas, bland annat den demokratitalarbank med ett drygt 
hundratal föreläsare där också en informationsbroschyr tagits fram under året. 
 
• Det är en samlad bedömning att de åtta demokratidagarna har varit lyckade 
och angelägna arrangemang. 47 procent av deltagarna anser att dagen varit bra, 
48 procent att den varit mycket bra. Ett fåtal kritiska röster lyfter fram ett alltför 
mastigt innehåll i demokratidagarna samt i några enstaka fall alltför politiskt 
vinklade föreläsningar. 
 
• Den digitala plattformen Sverigepratar tog längre tid än beräknat att utveckla. 
Totalt har 2 000 samtal ägt rum i Sverigepratar som haft 5 000 besökare. 
Plattformen är fortfarande i bruk. En studiehandledning kopplad till 
Sverigepratar har tagits fram. 
 
• Samtalskort om demokrati har tryckts i 1 000 exemplar. Korten kan även 
skrivas ut via www.vimasteprata.org. Reaktionerna har varit positiva men det är 
för tidigt att uttala sig om grad och effekter av användningen. 
 
• Folkhögskolor och studieförbund har varit delaktiga i ViMåstePrata från start. 
Projektet har bekräftat demokratifrågans starka förankring i folkbildningen och 
även den lokala kapacitet som finns i studieförbund och folkhögskolor. 

 
• Initiativet ViMåstePrata välkomnas och uppfattas som angeläget. Det bekräftas 
både i denna utvärdering och den tidigare. 87 procent av demokratidagarnas 
deltagare tycker att centrala initiativ som ViMåstePrata är ett stöd för 
folkbildningens demokratiarbete. En förklaring är möjligen initiativets karaktär av 
”erbjudande” snarare än ”påbud”. 
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1. Inledning 
 
Den här rapporten handlar om demokratiinitiativet ViMåstePrata. Fokus är på 
den verksamhet som ägt rum under januari-oktober 2019. Bakom projektet står 
ett antal folkbildningsorganisationer. Verksamheten har i huvudsak bestått av 
åtta demokratidagar på olika platser i landet, det digitala samtalsverktyget 
Sverigepratar samt produktion av samtalskort för demokrati, broschyr om 
demokratitalare och en studiehandledning. 
 
ViMåstePrata inleddes 2018 och en tidigare utvärderingsrapport #ViMåstePrata, 
Initiativ för samtal om demokrati – en tillbakablickande lägesbeskrivning 
(februari 2019) innehåller beskrivningar och reflektioner av verksamheten under 
det första året. Den här rapporten kan sägas ta vid där den förra slutade. 
 
 
2. Bakgrund 
 
Här ges en bakgrund till ViMåstePrata – och en överblick av de insatser som 
genomförts sedan starten, våren 2018.  För enkelhetens skull hänvisas i 
rapporten till år 1 (2018) och år 2 (2019). Med ”projektledningen” avses de tre 
personer som varit anställda centralt för att arbeta med projektet.  
 
 
2.1. År 1 – ett demokratiinitiativ tar form 
 
Demokratiinitiativet ViMåstePrata har sitt ursprung i att ett antal offentliga 
personer inom politik, kulturliv och forskning varnade för hoten mot demokratin, 
bland annat i en debattartikel i Dagens Nyheter (2017-10-03). Artikeln 
föranledde ett möte med Hédi Fried, författare och överlevande från förintelsen. 
Ur detta möte växte tankar om ett bredare demokratiinitiativ, som kom att 
utvecklas till ViMåstePrata. Redan tidigt knöts folkbildningens 
intresseorganisationer till initiativet, Studieförbunden i samverkan och Sveriges 
folkhögskolor, där de rörelse- och offentligägda folkhögskolornas 
intresseorganisationer samverkar. 
 
Under det första året var huvudfokus i ViMåstePrata utgivning av antologin 
Handbok för demokrater, uppbyggnad och administration av en 
demokratitalarbank med ett drygt hundratal föreläsare samt arbete med 
webbplats och andra kommunikativa insatser, bland annat på sociala medier. För 
en mer detaljerad beskrivning av första årets arbete hänvisas till rapporten från 
februari 2019. 
 
 
2.2. År 2 – ett demokratiprojekt tar form och genomförs 
 
Under andra halvåret 2018 fördes diskussioner inom folkbildningens 
organisationer om framtiden för ViMåstePrata. Genom projektmedel, fördelade 
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via Folkbildningsrådet, öppnades möjligheten för en fortsättning av satsningen. 
Formellt har Arbetarnas Bildningsförbund, ABF stått som huvudman för 
projektet. 
 
Det operativa arbetet i projektet har utgått från Studieförbunden i samverkan, 
med kanslifunktion och administrativt stöd. Två heltidstjänster, som innehafts av 
tre personer, har arbetat i projektet. Generalsekreterarna för Studieförbunden i 
samverkan och för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO har haft ett 
övergripande ledningsansvar. De tre anställda har dock arbetat självständigt, 
men i nära samarbete med varandra och kolleger på Studieförbunden i 
samverkan och Sveriges folkhögskolor. Samtal om projektets utveckling under 
året har också löpande förts med ABF och Folkbildningsrådet. 
 
I projektplanen Demokratifrämjande åtgärder inom folkbildningen som ligger till 
grund för projektet, anges bland annat följande: 
 

”Tillsammans vill vi – studieförbund och folkhögskolor – stärka 
demokratin genom att utveckla och rusta vår metod, som är 
folkbildningen, med utgångspunkt i den redan upparbetade 
plattformen #ViMåstePrata.” 
 
”Vi måste hitta former för möten och samtal om det samhälle vi delar 
och vill leva i också tillsammans och tydligt markera den värdegrund 
om alla människors lika värde som folkbildningen står för.” 

 
Vidare presenteras i projektplanen den verksamhet som ska genomföras under 
året: 
 
• Dagar för demokratiutveckling 
Sju demokratidagar ska genomföras på olika platser i landet, samt en 
slutkonferens. Syftet är kompetensutveckling och ökat engagemang för 
demokratifrågor. Nyckelpersoner inom folkbildning och föreningsliv ska bjudas 
in, och man räknar med ett hundratal deltagare per dag. 
 
• Sverigepratar 
Ett digitalt verktyg, med nederländsk förebild, ska utvecklas. Tanken är att få till 
stånd samtal på nätet mellan två personer med skilda ståndpunkter i olika frågor. 
 
• Samtalskort om demokrati 
En serie samtalskort om demokrati ska produceras, för att inspirera till samtal 
om demokrati och olika samhällsfrågor. Korten ska finnas både fysiskt och 
digitalt. 
 
• Demokratitalarbank 
År 2 ska även innefatta förvaltning och utveckling av den demokratitalarbank 
som utvecklades år 1, där ett drygt hundratal personer som kan föreläsa om 
demokrati presenteras. 
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Utvecklingen av ViMåstePrata under år 2 har inneburit att satsningen övergått 
från ett löst organiserat initiativ, till ett mer formaliserat projekt, under en 
avgränsad tidsperiod och med fastslagna ekonomiska ramar. 
 
Även om år 1 och år 2 på detta sätt har genomförts under skilda förutsättningar, 
är det viktigt att framhålla kontinuiteten. ViMåstePrata har från start varit nära 
kopplat till folkbildningens organisationer, med Studieförbunden i samverkan 
och Sveriges folkhögskolor som nav för satsningen. En annan faktor som bidragit 
till kontinuiteten är att samma tre personer under år 1 och 2 utgjort 
projektledningen för ViMåstePrata. 
 
 
3. Om denna utvärdering 
 
Syftet med denna utvärdering är att beskriva det som hänt under det andra året 
av ViMåstePrata. Vidare är ambitionen att sammanfatta erfarenheter från och 
reflektera kring några av de insatser som genomförts, kopplat till initiala planer 
och intentioner. 
 
En traditionell utvärdering syftar ofta till att ge svar på frågan om de insatser 
som gjorts har fått förväntade effekter. I det här fallet är det fråga om en studie 
av mer deskriptiv karaktär, där olika delar i satsningen beskrivs och där 
erfarenheter systematiseras och åskådliggörs. Att påvisa mer långsiktiga effekter 
av insatserna, för demokratiutvecklingen i stort, eller för 
folkbildningsorganisationernas demokratiarbete, är däremot svårt utifrån det 
empiriska underlag som finns. Förhoppningen är ändå att utvärderingen ska 
förmedla kunskap och väcka tankar inför likartade satsningar i framtiden. 
 
 
4. Metod 
 
Utvärderingen bygger både på kvalitativa och kvantitativa data. Följande 
underlag ligger till grund för arbetet: 
 
• Enkät till deltagare vid demokratidagar 
En digital enkät togs fram våren 2018 för deltagarna vid de lokala 
demokratidagarna. I de flesta fall har enkäten skickats ut som länk via e-post till 
deltagarna efter konferensen. Vid avstämningsdagen den 5 november 2019 hade 
194 svar inkommit. Enkäten innehåller frågor om demokratidagen, men även om 
satsningen Sverigepratar samt en mer allmän fråga om demokratin i samhället. 
 
• Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med den centrala projektledningen, med 
projektledare för lokala demokratidagar samt med deltagare vid en av de lokala 
demokratidagarna. Totalt har ett tiotal personer intervjuats och samtliga 
intervjuer har spelats in digitalt. 
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• Enkät till lokalt projektansvariga 
Enkät med öppna svarsfrågor till ett antal arrangörer av lokala demokratidagar, 
dock inte vid de två sista demokratidagar som genomfördes i oktober och 
arbetet med denna utvärdering påbörjats. 
 
Utöver detta finns skriftliga källor i form av projektrapporter, tidningsartiklar, 
konferensprogram etc. 
 
Det bör framhålla att det empiriska underlaget är begränsat. I relation till syfte 
och ambition med utvärderingen ger det ändå möjlighet att beskriva och 
reflektera över olika aspekter av demokratiarbete i folkbildningen och de 
metoder och aktiviteter som i detta avseende utvecklats inom ViMåstePrata. 
 
 
5. Svensk folkbildning – en kort presentation 
 
Den organiserade folkbildningen har spelat en viktig roll i ViMåstePrata. Här ges 
därför en kort beskrivning av folkhögskolor och studieförbund. De statistiska 
uppgifterna är i huvudsak hämtade från Folkbildningsrådet. 
 
 
5.1 Folkhögskolorna 
 
Det finns 156 folkhögskolor i Sverige. Av dessa drivs 113 av folkrörelser, 
organisationer eller stiftelser. Övriga drivs i offentlig regi, vanligtvis av regioner. 
 
Folkhögskolan är en egen utbildningsform. Den är finansierad med offentliga 
medel, men skolorna har större frihet än andra utbildningsanordnare att utforma 
kurserna utifrån deltagarnas behov och förväntningar. Många folkhögskolor 
erbjuder internatboende och kurser på distans. Folkhögskolornas huvudsakliga 
verksamhet består av långa och korta kurser. 
 
• De långa kurserna har cirka 57 000 deltagare per år. Kurserna delas in i två 
kategorier: 
– Allmän kurs som kan ge behörighet till högskolestudier. 95 procent av 
deltagarna på Allmän kurs har kortare utbildningsbakgrund än treårigt 
gymnasium.  
– Särskilda kurser inom en lång rad ämnesområden (journalistik, friskvård, 
turism, språk med mera). En del av de särskilda kurserna är yrkesinriktade. 
 
• De korta kurserna har cirka 54 000 deltagare per år. Det kan till exempel vara 
sommarkurser eller prova-på-kurser. 
 
Folkhögskolorna anordnar även kulturprogram med cirka 177 000 deltagare per 
år. 
 
På nationell nivå samlas de folkrörelseägda folkhögskolorna i 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. RIO har bland annat i 
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uppdrag att arbeta med utvecklingsfrågor, driva intressepolitiska frågor, 
omvärldsbevakning samt opinion. De offentligägda folkhögskolorna organiseras 
av Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI och av 
Folkhögskoleföreningen inom SKL, Fhf. Inom Sveriges folkhögskolor samverkar 
de rörelse- och offentligägda folkhögskolornas intresseorganisationer. 
 
 
5.2 Studieförbunden 
 
Tio studieförbund får del av det statliga anslaget till folkbildningen. Nio av dessa 
har medlemsorganisationer, ofta folkrörelser och ideella organisationer. 
Verksamheten består till största delen av studiecirklar, kulturprogram och den 
friare verksamhetsformen ”annan folkbildningsverksamhet”. En stor del av 
verksamheten sker i samarbete med föreningslivet. 
 
• Studiecirkeln är en liten grupp som lär sig något tillsammans. Deltagarna har 
stort inflytande över vad de vill lära och hur studierna läggs upp. I stort sätt alla 
ämnen kan förekomma i cirklarna. Årligen genomförs cirka 272 000 studiecirklar 
med drygt 1,7 miljoner deltagare. 
 
• Kulturprogram kan bestå av föreläsningar, föreställningar, utställningar och 
andra kulturella arrangemang. Varje år genomförs cirka 377 000 kulturprogram. 
 
• Annan folkbildningsverksamhet är en friare verksamhetsform än studiecirkeln, 
med avseende på deltagarnas ålder, antal sammankomster etcetera. 
 
Utöver dessa tre verksamhetsformer, som ligger till grund för fördelning av 
statsbidrag, bedriver många studieförbund verksamhet på uppdrag av 
kommuner, regioner, myndigheter och företag. 
 
Studieförbunden i samverkan är de tio studieförbundens bransch- och 
intresseorganisation. Den vill stärka folkbildningens idé och studieförbundens 
ställning i samhället, bland annat genom omvärldsbevakning, opinionsbildning 
och arbete med kvalitetsfrågor.  
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BESKRIVNING – AKTIVITETER OCH ERFARENHETER 
 
I denna del beskrivs den verksamhet som genomförts i ViMåstePrata under 2019. 
I allt väsentligt har de insatser som angavs i den ursprungliga projektplanen 
genomförts, dock med vissa avvikelser som redovisas närmare under respektive 
aktivitet. 
 
 
6. Demokratidagarna 
 
Dagarna för demokratiutveckling – eller demokratidagarna som de kommit att 
kallas – är utan tvekan den del av projektet som involverat flest människor, 
åtminstone när man ser till fysiska möten. Åtta demokratidagar med sammanlagt 
närmare 800 deltagare har genomförts i Borås, Norrköping, Järfälla, Borlänge, 
Härnösand, Malmö, Örebro och Sölvesborg. 
 
Den ursprungliga tanken på en slutkonferens övergavs tidigt, till förmån för 
ytterligare en regional demokratidag. En dag i Umeå var planerad, men fick utgå 
på grund av förändrade arbetsförhållanden för den regionala projektledaren. I 
stället tillkom en sista demokratidag i Sölvesborg, i oktober 2019. 
 
Projektledningen gjorde det ursprungliga urvalet av platser för 
demokratidagarna. Tanken var att få en spridning över landet, men avgörande 
var också att få kontakt med lokalt verksamma personer inom folkhögskolor, 
studieförbund och länsbildningsförbund som var beredda att ta på sig det 
operativa ansvaret för att genomföra dagarna. 
 
I januari 2019 var detta arbete slutfört och de lokala projektledarna samlades i 
Stockholm för att dra upp riktlinjerna för demokratidagarna. Inom projektet 
fanns ekonomiska resurser för demokratidagarnas kostnader, inom givna ramar. 
Projektledningen presenterade ett förslag till ramprogram men betonade 
samtidigt att de lokala projektledarna hade stor frihet att själva utforma 
programmet, i samråd med den centrala projektledningen.  
 
Den ursprungliga tidplanen innehöll sex konferenser våren 2019 och två på 
hösten. Det visade sig vara alltför optimistiskt och till slut genomfördes fyra 
demokratidagar under våren och fyra på hösten. 
 
Här följer en genomgång av demokratidagarna, dag för dag. Beskrivningarna är 
inte fullständiga utan syftar till att ge en översiktlig bild av vad dagarna har 
innehållit och hur de gestaltat sig. Samtliga demokratidagar har även innehållit 
information, i mer eller mindre stor omfattning, om ViMåstePrata och dess olika 
delar – Sverigepratar, samtalskort om demokrati etc. Dessutom har Forum för 
Levande Historias mobila demokratiutställning visats på flera demokratidagar. 
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Kraftsamling för demokratin – Borås, 25 april 2019 
 
Demokratidagen i Borås samlade 135 deltagare, främst från studieförbund och 
folkhögskolor, till lokalen Kuben i Science Center Navet. Medverkade gjorde 
bland andra Kristina Persson, Kerstin Alnebratt och Lars Trädgårdh. Dagen 
innehöll möjligheter till dialog och möten mellan deltagarna, och även inspel från 
lokala folkbildare till föreläsarna. Det var också flera kulturinslag, bland annat 
dans och estradpoesi. 
 
Västra Götalands Bildningsförbund hade en framträdande roll i planering och 
genomförande av demokratidagen i Borås. 
 
 
Demokrati som handling och idé – Norrköping, 2 maj 2019 
 
Demokratidagen i Norrköping samlande ett 80-tal deltagare till Arbetets 
Museum. Programmet innehöll bland annat föreläsningar med Per Wirtén om 
Europa och demokratin, Edna Eriksson om ”vår sköra demokrati” samt Supriti 
Dahr om demokrati och kvinnors rättigheter i södra Asien. Liksom vid flera av 
demokratidagarna innehöll även dagen i Norrköping högläsning från scenen ur 
antologin Handbok för demokrater. 
 
Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum och ABF var drivande i 
förberedelserna för demokratidagen. Bakom arrangemanget stod även 
Marieborgs Folkhögskola, ett antal andra studieförbund och Arbetets Museum. 
 
 
Demokrati, vem bryr sig? – Borlänge 21 maj 2019 
 
Demokratidagen i Borlänge genomfördes på Hotell Galaxen och hade cirka 85 
deltagare, främst från folkbildningsorganisationer i Dalarna. Även deltagare från 
fritidsledarutbildningen på Fornby folkhögskola deltog. Dagen innehöll 
föreläsningar av författaren Elisabeth Åsbrink, juristen Stellan Gärde samt Marco 
Helles. Det gavs även tillfälle till gruppsamtal. Lokala företrädare för 
civilsamhället – Fryshuset och en somalisk förening – fick även tillfälle att 
presentera sig. 
 
Bakom det lokala arrangemanget stod två studieförbund och en folkhögskola i 
Dalarna. 
 
 
Folkbildningen kraftsamlar för demokratin – Järfälla 10 juni 2019 
 
Demokratidagen genomfördes på Jakobsbergs folkhögskola med 100 personer 
på plats, i första hand från studieförbund och folkhögskolor. Dagen hade en 
interaktiv karaktär med många samtal, diskussioner och övningar i mindre 
grupper. Föreningen Förenade förorter berättade om sitt arbete och en 
paneldebatt genomfördes, med bland andra forskaren Edna Eriksson, Nabila 
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Abdul Fatta från ABF och Araia Ghirmai Sebhatu, grundare av organisationen 
Black Coffee. Dagen innehöll även kulturinslag och en workshop med Raoul 
Wallenberg Academy. 
 
En medarbetare vid Jakobsbergs folkhögskola hade en drivande roll i den 
arbetsgrupp som ansvarade för demokratidagen. 
 
 
Folkbildningstinget – Härnösand 14 augusti 
 
Demokratidagen i Härnösand kopplades till Folkbildningstinget, den konferens 
som årligen samlar folkbildare, offentliga tjänstepersoner och politiker i 
Västernorrland. Dagen, som samlade 118 deltagare, innehöll föreläsningar och 
inspiration med forskaren Lena Berggren och artisten och föreläsaren Pa Modou 
Badje. Det var även panelsamtal och kulturinslag. 
 
Det lokala arrangörskapet kopplades till det ordinarie förberedelsearbetet för 
Folkbildningstinget, med Region Västernorrland och folkhögskolorna som 
drivande aktörer. 
 
 
Vi måste prata – Malmö 30 september 2019 
  
Demokratidagen i Malmö genomfördes på lokalen Moriska Paviljongen i Malmö 
Folkets Park, med 80 deltagare, främst från studieförbund och folkhögskolor. 
Dagen innehöll bland annat föreläsningar om sociala medier i ett 
demokratiperspektiv och ett panelsamtal om folkbildningens roll i 
demokratiarbetet. Det var även flera kulturinslag, bland annat med artisten Emil 
Jensen och skådespelaren Johannes Wanselov. Lokala exempel från 
civilsamhället i Malmö presenterades av representanter för Moomsteatern och 
Fontänhuset. 
 
I den lokala arrangörsgruppen ingick representanter från både studieförbund och 
folkhögskolor, med två personer särskilt drivande. 
 
 
En dag om engagemang och civilkurage – Sölvesborg, 17 oktober 
 
Demokratidagen i Sölvesborg var inte planerad från start, utan kom till på 
initiativ av de tre länsbildningsförbunden i Blekinge län, Kalmar län och 
Kronobergs län, som även stod för planering och operativt genomförande. 
 
Sölvesborg har på senare tid uppmärksammats i den kulturpolitiska debatten, 
och dagen fick ett fokus på kulturens och folkbildningens frihet i ett demokratiskt 
samhälle. Huvudföreläsare var Stina Oscarson, författare och samhällsdebattör. 
Det var även kulturinslag och ett avslutande panelsamtal med folkbildare och 
politiker. 
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På demokratidagen i Sölvesborg deltog 97 personer, främst från folkhögskolor 
och studieförbund, men även lokala kommunpolitiker. 
 
 
Demokratidag – Örebro 22 oktober 2019 
 
Demokratidagen genomfördes i Vivalla, en socioekonomiskt utsatt stadsdel i 
Örebro. Dagen samlade ett 70-tal deltagare, främst från folkbildnings-
organisationer men även några kommunala tjänstepersoner. Forskaren Lena 
Berggren föreläste under rubriken ”Från envälde till folkstyre – och tillbaka 
igen?” Zeynab Ouahabi från ABF medverkade och det hölls även ett avslutande 
panelsamtal. Den Vivallabaserade föreningen FTP, for the people presenterades. 
För lunchen med marockansk plockmat svarade en förening baserad i Vivalla. 
 
Örebro Läns Bildningsförbund var huvudansvarig för arrangemanget i samverkan 
med Uppsala Läns Bildningsförbund och Bildningsförbundet i Sörmland. 
 
 
6.1 Demokratidagarna – projektledningens perspektiv 
 
Koordinatörer och coacher är två ord som ringar in de tre centrala 
projektledarnas roll i arbetet med de lokala demokratidagarna. Initialt gick 
arbetet ut på att identifiera och kontakta möjliga lokala samarbetspartners som 
hade kapacitet och intresse av att anordna en demokratidag. 
 
Ett ramprogram för dagarna togs fram men det betonades att dagarna skulle ha 
en stark lokal förankring, med stora möjligheter att anpassa innehållet till lokala 
behov och förutsättningar. Detta klargjordes när de lokalt projektansvariga 
samlades i Stockholm i januari. 
 

”Den dagen var väldigt viktig. Då pratade vi strategier mer 
övergripande, utifrån varför det är viktigt att arbeta med 
demokratifrågor. Sedan har vi inte pratat strategi lokalt, hur de valt 
innehåll för dagen. Det har vi tänkt är deras uppgift och deras 
kunskap. Det kan dom. Sedan har vi förstås följt och stöttat arbetet.” 
(Intervju, projektledningen) 
 
”Vår hållning har hela tiden varit att inte tala om hur det ska vara, 
men att vi hela tiden finns till hands som stöd.” (Intervju, 
projektledningen) 

 
Demokratidagarna har till sin grundform varit relativt likartade, där vissa delar, 
bland annat föreläsningar, panelsamtal och kulturinslag funnits med som 
programinslag under de flesta dagar. Innehåll och tematik har däremot skiftat, 
främst kopplat till föreläsningarnas innehåll. 
 
Tanken från början var att det skulle utses lokala projektgrupper, med 
representanter från studieförbund och folkhögskolor, som skulle planera och 
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genomföra demokratidagarna. Så har också i allmänhet skett, men det förefaller 
som det i de flesta fall har varit en eller ett par personer som har tagit på sig ett 
huvudansvar. 
 

”Att få till breda arbetsgrupper för demokratidagarna har varit lite 
problematiskt. Vår känsla är att det har varit en eller två eldsjälar på 
varje ställe som har tagit tag i det hela.” (Intervju, projektledningen) 

 
Länsbildningsförbunden är regionala samarbetsorganisationer för folkbildningen 
och finns i de flesta län, dock med skiftande kapacitet och uppdrag. 
Länsbildningsförbunden har haft en betydelsefull roll i flertalet demokratidagar. 
I en del fall har de själva och deras medarbetare tagit på sig ett arrangörsansvar. 
I andra fall har de fungerat som kontaktlänk mellan projektledningen och lokala 
folkbildningsaktörer. 
 
Projektledningen har medverkat vid samtliga demokratidagar, även om inte alla 
tre har medverkat på alla dagar. Deras samlade uppfattning är att 
demokratidagarna i stort sett har varit uppskattade och fungerat bra. 
 

”Det är inte riktigt vår roll att recensera de enskilda dagarna. Över lag 
är ändå känslan att de varit uppskattade.” (Intervju, 
projektledningen) 
 
”Det är klart att det har varierat, men det har varit en känsla av att ’vi 
gör nåt viktigt ihop’ och ’vi är starka’.” (Intervju, projektledningen) 

 
 
6.2 Demokratidagarna – lokala arrangörers perspektiv 
 
Det är knappast förvånande att de lokala projektledarna har en positiv 
grundinställning till ViMåstePrata och till tanken om lokala demokratidagar. De 
har ju initialt ställt sig positiva till tanken och varit beredda att satsa tid och kraft 
för att planera och genomföra dagarna. 
 
Denna bild bekräftas både i enkätsvar och intervjuer. Kommentarerna är överlag 
positiva, både till själva grundtanken, att rikta fokus på demokratifrågan, och till 
projektets upplägg med lokala demokratidagar. 
 

”Det jag har hört från folkhögskolorna, utifrån dagen vi haft, är att 
det är jättebra med sådana här dagar där man kan få lyssna till 
föreläsare och få input.” (Intervju, lokal projektledare) 

 
”Själva programpunkterna blev bra innehållsmässigt. Det är alltid en 
viss chansning, men mixen blev som vi hade föreställt oss.” (Intervju, 
lokal projektledare) 

 
När det gäller arbetet med själva arrangemanget har det också i stort fungerat 
bra. Projektledningens bedömning att det i de flesta fall är en eller ett par 
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nyckelpersoner som haft den avgörande rollen bekräftas, i alla fall vad gäller det 
operativa arbetet med demokratidagarna. 
 

”Det är jag som har dragit projektet, och det har fungerat bra, över 
förväntan – bra.” (Enkätsvar, lokal projektledare) 
 
”Jag blev projektledare för demokratidagen och jobbade sen efter 
vad gruppen kommit överens om. Jag skickade uppdateringar till 
gruppen när det behövdes.” (Enkätsvar, lokal projektledare) 

 
Men det finns också exempel på att en större projektgrupp varit involverad i 
arbetet, med de konsekvenser som detta kan få: 
 

”En ganska stor arbetsgrupp med många viljor. Vi hade lite svårt att 
få till programpunkterna till en början. Anledningen var att vi inte 
hade riktigt samma uppfattning om vad #ViMåstePrata innebär.” 
(Enkätsvar, lokal projektledare) 
 
”Vi hade ganska svårt att enas om hur programbladet skulle se ut, 
eller rättare sagt hur avsändarna skulle framstå. Men till slut blev det 
bra.” (Enkätsvar, lokal projektledare) 

 
I enkäten ställdes även en fråga om vad andra, som planerar att genomföra 
liknande arrangemang, bör tänka på. I svaren återkommer liknande tankegångar, 
som kan sammanfattas i tre punkter: 
• Inte för mastigt innehåll med för många programpunkter. Det behövs tid för 
reflektion och samvaro. 
• Inte för stor arbetsgrupp. Tydlig arbetsfördelning i arbetsgruppen. Vem gör vad 
och när? 
• Ha god framförhållning i planeringen, lägg ner mycket tid på att informera om 
arrangemanget. 
 
 
6.3 Demokratidagarna – deltagarnas perspektiv 
 
Den digitala enkätundersökning som deltagarna på demokratidagarna har 
ombetts besvara, har resulterat i 196 svar. Undersökningen innehåller frågor 
både med fasta och öppna svarsalternativ. En allmän iakttagelse är att många av 
de som svarat, har lagt ner god tid på att formulera sig och lämna synpunkter på 
de frågor som har öppna svarsalternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Deltagarnas hemvist 
 
En inledande fråga i enkäten gällde deltagarnas sysselsättning. 
 
 
Fråga: I vilken egenskap har du deltagit i demokratidagen? 
(Svar i procent) 
 
 
– Folkhögskollärare  35 
– Rektor      4  
– Verksamhetsutvecklare/ 
   anställd på studieförbund  36 
– Elev eller cirkeldeltagare       4 
– Annat, ange gärna som vad   21 
 
N=193 
 
Av svaren framgår att den övervägande majoriteten av demokratidagarnas 
deltagare är anställda i studieförbund och folkhögskolor, vilket också, enligt 
projektplanen, var den primära målgruppen för dagarna. Bilden förstärks av det 
öppna svarsalternativet där många angett andra yrkeskategorier inom 
folkhögskolan (ekonomer, studie- och yrkesvägledare med mera). Här finns också 
andra deltagare, främst tjänstepersoner i kommuner/regioner och politiker. Men 
detta rör sig om ett fåtal bland de 41 personer som angett alternativet ”annat”. 
 
 
Deltagarnas uppfattning om demokratidagen 
 
En fråga gällde deltagarnas allmänna uppfattning av demokratidagen. 
 
 
Fråga: ”Hur har dagen som helhet varit?” 
(Svar i procent) 
 
 
– Dålig     0 
– Mindre bra     6 
– Bra   47 
– Mycket bra     48 
 
N=193 
 
Som framgår av tabellen uttrycker en bred majoritet en positiv inställning till 
demokratidagen. Ingen har angett alternativet ”dålig”. 
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På denna fråga fanns möjlighet att lämna kommentarer, vilket 101 svarande har 
gjort. Även här är omdömena till övervägande del positiva. Granskar man svaren 
närmare kan de delas in i några kategorier: 
 
 
• Allmänt positivt – bra blandning 
 
I ungefär hälften av de öppna svaren kommenteras demokratidagen i allmänt 
positiva ordalag. Begrepp som ”inspirerande”, ”viktigt” och ”tankeväckande” 
förekommer ofta. Flera uttrycker uppskattning över det varierande innehållet. 
Några ger plus till organisationen, kulturinslagen och maten. Några exempel på 
allmänt positiva kommentarer: 
 

”Bra gästföreläsare och diskussioner. Behövs mer sådant här för alla.” 
 
”Konkreta och öppna samtal. Lättsamhet kring tunga och stora 
frågor. Inspiration.” 
 
”Blandad kompott. Något för alla.” 

 
 
• Förläsare 
 
I cirka en tredjedel av svaren nämns föreläsarna uttryckligen som ett tilltalande 
inslag i demokratidagen. Just föreläsarna är det enskilda inslag som oftast lyfts 
fram i positiva ordalag. I många fall nämns en särskild föreläsare vid namn. 
 

”Inspirerande föreläsare.” 
 
”Intressant innehåll i föreläsningarna.” 
 
”Bra upplägg, bra föreläsare och talare.” 

 
 
• Möten 
 
I ett tiotal svar lyfts möjligheten till möten med kollegor inom folkbildningen och 
andra personer fram som ett värdefullt inslag i demokratidagen. 
 

”En del nya kontakter knöts för min del vilket jag uppskattar.” 
 
”Fina möten med folkbildare från andra platser...” 
 

• Det negativa 
 
Ett femtontal av de 101 kommentarerna innehåller mer negativa synpunkter. 
Några uppmärksammar det motsägelsefulla i att öppenhet och tolerans 
förespråkas, samtidigt som de anser att vissa föreläsare utstrålat motsatsen. 
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”De två första talarna gjorde mig illa till mods. Första talaren pratade 
om tolerans och tillit samtidigt som hon avhumaniserade 
sverigedemokrater.” 

 
”… att både prata om empati och tolerans samtidigt som man 
avfärdar en hel grupp människor bara för att dom röstar på ett parti. 
Det här måste vi bli bättre på.” 

 
Den vanligaste negativa kommentaren är dock att programmet var för mastigt, 
med för många olika programpunkter. Flera efterfrågar också mer interaktion i 
form av gruppsamtal, workshops etcetera. 
 

”För mig blir det för mycket med alla talare som avlöser varandra i 
rask takt. Saknar avbrott med uppgifter att lösa, work-shops etc.” 
 
”Intressant men lite väl späckat schema.” 
 
”Vi måste prata blev mer vi måste lyssna…” 

 
 
Viktigaste demokratifrågan 
 
I enkäten till demokratidagarnas deltagare ställdes en fråga med öppet 
svarsalternativ som speglar deras syn på demokratin. 
 
Fråga: ”Vilken demokratifråga är viktigast för dig?” 
 
Denna fråga har visserligen ingen direkt koppling till demokratidagarna, men är 
ändå intressant med tanke på att demokrati kan kopplas till en rad olika 
samhällsfrågor. Många har svarat med enbart ett eller några få ord, och följande 
uppräkning av 31 av de 181 svaren säger en hel del om demokratifrågans bredd: 
 
Grundlagen, Allas lika värde, Yttrandefrihet, Antidiskriminering, Jämlikhet, 
Samhörighet, Solidaritet, Klimat, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Integration, 
Informationsorientering, Mångfald, Påverkansarbete, Fred, Öppenhet, Individens 
frihet, Klass, Inkludering, Omställningen, Inflytande, Konstitutionen, 
Allmänbildning, Medborgarlön, Civilkurage, Fria massmedier, Att rösta, 
Delaktighet, Egna ansvaret, Kultur, Kan inte välja en… 
 
Vilka svar är det då som överväger? Utan tvekan är det så att de kommentarer 
som är mest frekventa går att koppla till grundläggande mänskliga rättigheter 
och alla människors lika värde. 
 

”Allas lika värde, rösträtt, yttrandefriheten.” 
 
”Mänskliga rättigheter.” 
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”Alla människors lika värdighet, samma rättigheter.” 
 

Ett annat område som många betraktar som den viktigaste demokratifrågan 
kretsar kring människors delaktighet, engagemang och inkludering i samhället. 
Till detta kan också fogas en del svar, som explicit betonar minskade klyftor i 
samhället. 
 

”Utveckla medborgarnas aktiva deltagande.” 
 
”Att inte bara få delta, utan kunna delta. Att inte bara få tala, men 
våga tala.” 
 
”Gemenskapen inom ett demokratiskt rike trots 
meningsskiljaktigheter och åsikter.” 

 
Utöver dessa två huvudområden finns – som den tidigare uppräkningen av svar 
visar – vitt spridda uppfattningar om vilken den viktigaste demokratifrågan är. 
 
 
6.4 Demokratidagarna – vad händer sedan? 
 
I satsningen på demokratidagar fanns i projektbudgeten, förutom ekonomiska 
resurser för själva dagarna, ett utrymme på 10 000 kronor per ort för lokala 
uppföljningsarrangemang. 
 
Några har utnyttjat den möjligheten och har genomfört eller kommer att göra 
uppföljningar av dagen. Projektledningen uppger att det på flera håll finns 
inplanerade demokratidagar på ytterligare platser i landet, och att en redan 
genomförts i september 2019. Det är i dagsläget svårt att med säkerhet fastställa 
omfattningen av uppföljningarna, särskilt som de avslutande två 
demokratidagarna ägde rum i oktober 2019. 
 
Det finns också indikationer på att demokratidagarna ger impulser till aktiviteter 
i folkhögskolor och studieförbund, även om det inte är fråga om regelrätta 
uppföljningar av dagarna. 
 

”Pa Moudo (föreläsare) har fått fäste här i regionen. Vi har också fått 
kontakter i näringslivet i Sundsvall. Det sprids kontakter, blir impulser 
som kan leda vidare utan att man kan säkerställa att det finns ett 
direkt samband.” (Intervju lokal projektledare) 

 
En fråga med öppet svarsalternativ i enkäten till deltagarna vid 
demokratidagarna pekar framåt. 
 
Fråga: ”Vad har du fått med dig från dagen som du kan ta med i fortsatt 
demokratiarbete? Berätta gärna konkreta tankar inför framtiden.” 
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De 172 svaren på denna fråga är skiftande. De kan ändå delas in i tre huvudspår 
som här benämns insikt, verktyg och energi. 
 
 
Fått med sig insikter 
 
Ett hundratal av de 172 svaren har karaktären av att deltagaren har ”fått med 
sig” insikter av olika slag. Kommentarernas innehåll skiftar men kan grovt sett 
delas in i tre kategorier. 
 
• Insikten om att folkbildningen har en viktig roll i demokratiarbetet. Dessa 
kommentarer uttalas ibland med viss självkritik om att mer borde göras inom 
studieförbund och folkhögskolor på detta område. 
 

”Att folkbildningen behöver återerövra sin egen idé om att bygga 
egenmakt hos folket. Behöver bli mer ’radikala’ och ideologiska. Föra 
demokratiska samtal.” 
 
”Att folkbildningen måste nå ut till människor som bäst behöver oss. 
Det gör vi inte idag.” 

 
”Insikten om hur viktigt det är med folkbildning och att vi redan gör 
mycket bra saker på vår arbetsplats. Fortsätta inkludera fler 
målgrupper.” 

 
• Insikten om betydelsen av möten, samtal och dialog. Här fokuseras ofta på 
vikten av att föra samtal med personer som inte delar ens uppfattning. 
 

”Att dialog och samtal är viktigast.” 
 
”Nyfiket lyssna och försöka förstå avvikande åsikter. Försöka ha 
faktakoll.” 
 
”Att möta politiker även från främlingsfientliga partier oavsett hur 
dumma jag tycker att deras åsikter är.” 

 
• Insikten om att demokratiarbete tar tid. Här förs resonemang om att 
demokratiarbete är ett långsiktigt åtagande som måste pågå ständigt. Inte heller 
är det något som kan göras ”vid sidan av” utan bör vara en integrerad del i det 
reguljära arbetet. I en del kommentarer är folkhögskolornas och 
studieförbundens roll i demokratiarbetet uttalad, ibland mer underförstådd. 
 

”Att tänka långsiktigt, löpande möten är viktiga. Inte tänka  
quick-fix.” 
 
”Att den måste tas med i allt vi gör hela tiden. Inte bara på 
temadagar och liknande. Den ska genomsyra hela verksamheten.” 
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”Vi arbetar med demokratiarbete dagligen, men det är ibland viktigt 
att stanna upp och prata om det vi arbetar med. Tack för det.” 

 
 
Fått med sig verktyg 
 
Ett fyrtiotal svar signalerar att demokratidagen fött tankar som kan omsättas i 
konkret handling på hemmaplan, främst i vardagsarbetet i folkhögskolor och 
studieförbund. I en del kommentarer anges konkreta åtgärder som ska 
genomföras, i andra fall beskriver deltagarna i mer allmänna ordalag att de har 
fått med sig tips och idéer, som kan vara värdefulla i deras framtida arbete. 
 

”Vi vill göra en demokratiskola i Sörmland.” 
 
”Tänker visa powerpoint på utbildning i skolan.” 
 
”Bra föreläsare att använda i min egen verksamhet. Och bättre koll 
på Sverigepratar för egen del.” 
 
”Jag fick en bok som jag tänker använda i undervisning.” 
 
”Massor. Jag behöver smälta lite men sedan vill jag på olika sätt 
implementera mer demokratiarbete på min skola.” 

 
 
Fått med sig energi och inspiration 
 
Ett tiotal kommentarer menar att det viktigaste de fått med sig är på 
demokratidagen är den känsla av gemenskap och samhörighet som en dag av det 
här slaget innebär. 
 

”Massa inspiration och att veta att jag inte är ensam.” 
 
”Att tillsammans är vi starka.” 
 
”En kollektiv känsla av hopp om att vi inom folkbildningen behöver 
arbeta mer tillsammans för att stärka demokratin och vårt 
gemensamma uppdrag.” 

 
 
7. Sverigepratar 
 
Sverigepratar är en digital plattform för diskussion på nätet. I korthet är 
verktyget konstruerat så att du först anger din uppfattning i några aktuella 
frågor, exempelvis partisympati, invandring, kärnkraft eller vargjakt. Sedan 
matchas du mot någon med motsatt åsikt som du själv. Därefter kan samtalet 
börja, men det sker i ett slutet rum, utan möjlighet för andra att se eller 
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kommentera era inlägg. Konceptet har utvecklats i Nederländerna och liknande 
plattformar finns även i andra länder. 
 
Syftet med Sverigepratar är att motverka så kallade filterbubblor, där alla tycker 
samma sak samt motverka att, som det formuleras i projektansökan, ”det goda 
samtalet och mötet kommer i skymundan för de som skriker, hatar och hotar”. 
 
Enligt projektgruppen underskattades den arbetsinsats som krävs för att 
konstruera en ny digital plattform. Även om det fanns förebilder från andra 
länder för konceptets själva grundstruktur, tog det längre tid än beräknat att 
färdigställa plattformen. 
 
Det fanns inte heller tillräckligt med resurser för information och marknadsföring 
i samband med lanseringen. Enträgna försök gjordes att få en samarbetspartner 
bland någon av de stora medieaktörerna i Sverige. Tills sist nappade tidningen 
Metro, kort innan tidningen lades ner. 
 
Följande citat från intervjuerna med projektledningen ger en bild av arbetet med 
Sverigepratar: 
 

”Jag insåg att det här var ett IT-projekt, mer tekniskt komplicerat än 
jag kunde ana.” 
 
”Vi borde haft en parallell partner med uppgift och tid att jobba med 
folkbildningen, så att de skulle känna att Sverigepratar var deras 
verktyg.” 
 
”Vi nådde inte hela vägen i hamn i termer av besöksstatistik. Den 
enkla anledningen till det är att vi inte fick någon mediepartner.” 
 
”Samtidigt är det roligt att vi vågade satsa på något som är så 
experimentellt.” 

 
Trots utmaningarna kan konstateras att Sverigepratar nu är på plats och fungerar 
enligt ursprunglig plan. Cirka 2 000 samtal har ägt rum, de flesta i samband med 
valet till EU-parlamentet i juni 2019. Plattformen har haft 5 000 besökare, och 
det har varit en hel del aktivitet på sociala medier kopplat till Sverigepratar. 
 
Konceptet fick en del uppmärksamhet i samband med lanseringen våren 2019. 
En workshop och presentation av Sverigepratar hölls i Stockholm i augusti 2019. 
Vidare har studiematerialet Civilkurage på nätet tagits fram som fungerar både 
som en instruktion till verktyget och inspiration till hur plattformen kan 
användas, kopplad till verksamhet i folkhögskolor och studieförbund. 
Studiehandledningen finns att ladda ner via ViMåstePratas webbplats. 
 
Inför den formella avslutningen av ViMåstePrata har det beslutats att ansvaret 
för förvaltningen av Sverigepratar förs över till Folkhögskolornas 
serviceorganisation. Det kan också nämnas att Sveriges television hösten 2019 
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lanserade Sverige möts, en likartad satsning som Sverigepratar, men där 
Sverigepratar är digital är Sverige möts analog. 
 
 
Demokratidagarnas deltagare och Sverigepratar 
 
En av frågorna i enkäten till deltagarna vid demokratidagarna gällde satsningen 
på Sverigepratar. 
 
Fråga: ”Vad tycker du om Sverigepratar? Vilken aktuell samhällsfråga vill du 
diskutera med andra? 
 
Frågan med öppet svarsalternativ, som egentligen är två, har besvarats av 174 
personer. När det gäller den första delen av frågan är det viktigt att ha i minnet 
att deltagarna visserligen har fått konceptet presenterat för sig under 
demokratidagarna, men knappast hunnit testa det i någon större omfattning, 
särskilt deltagarna vid vårens demokratidagar. Svaren på frågan har därmed mer 
karaktären av hur man uppfattar själva idén bakom Sverigepratar. Många, 
särskilt deltagare på de första demokratidagarna, har inte heller svarat på den 
första delen av frågan eller uttryckt att de har för lite kunskap för att ta ställning. 
 
Bland dem som framfört en uppfattning råder det ingen tvekan om att de allra 
flesta ser positivt på Sverigepratar. Svaren spänner från försiktigt nyfikna till 
uttalat positiva. Några med lite tveksamma förbehåll. 
 

”Tycker det är ett mycket spännande initiativ. Framför allt gör det 
något med samtalet när det bara är två som pratar. Frågan är bara 
om man når de med mest extrema åsikter.” 
 
”Konceptet är suveränt. Det kan väcka sinnet och den politiska sidan 
hos yngre som inte vågar eller vet hur man driver opinion.” 
 
”Bra men kontakter mänskliga emellan är bäst.” 

 
Även om de positiva svaren starkt överväger finns också ett fåtal kritiska röster. 
De flesta av dem kopplas till en personlig uppfattning, typ ”detta är inget för 
mig”. 
 
När det gäller den andra delen av frågan – vilken samhällsfråga man helst vill 
diskutera med andra, är svaren mycket skiftande. Här finns i stort sett hela det 
politiska fältet representerat – kulturpolitik, kvinnosyn, demokrati, invandring, 
skola, digitalt utanförskap, exkludering, välfärd, klimat, extremism, 
bostadspolitik, landsbygdsfrågor med mera. Något egentligt mönster är svårt att 
finna i dessa svar – mer än slutsatsen att demokratidagarnas deltagare verkar ha 
ett brett allmänpolitiskt intresse. 
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8. Samtalskort om demokrati 
 
Inom projektet har en box med tryckta samtalskort om demokrati producerats i 
en upplaga på 1 000 exemplar. Syftet är att inspirera till samtal och engagemang 
kring olika aspekter av demokrati. Samtalskorten finns i tre kategorier: 
• Prata om fakta – om demokratins framväxt. 
• Rollspel om demokrati – interaktiva övningar. 
• Demokratiska dilemman – kniviga frågor av dilemmakaraktär. 
 
Samtalskorten kan användas som ett konkret verktyg i mötet med deltagare i 
folkhögskolans och i studieförbundens verksamhet. 
 
Samtalskorten var färdiga sommaren 2019 och har under hösten spridits på 
demokratidagar och även i en del andra sammanhang. Korten kan också beställas 
via post och laddas ner digitalt för utskrift på ViMåstePratas webbplats. Där finns 
också ett faktablad om demokratins grunder samt tips för demokratiska samtal. 
 
Projektledningen uppger att samtalskorten har mottagits positivt, vilket också en 
del av enkätsvaren från demokratidagarna indikerar. Inom ramen för denna 
utvärdering går det däremot inte att bedöma i vilken omfattning och i vilka 
sammanhang samtalskorten kommit i bruk och inte heller hur responsen är 
bland användarna. 
  
 
9. Övrig verksamhet i ViMåstePrata 
 
Det finns en kontinuitet mellan år 1 och år 2 i ViMåstePrata. De verktyg för 
demokratiaktiviteter som utvecklades under det första året har funnits kvar. 
 
• Demokratitalarbanken innehåller ett drygt hundratal föreläsare som kan anlitas 
för medverkan vid lokala demokratiaktiviteter. Initialt under År 1 koordinerades 
intresseanmälningar från lokala folkhögskolor och studieförbund av 
Studieförbunden i samverkan och Sveriges folkhögskolor, även om många tog 
direktkontakt med föreläsarna och bokade direkt med dem. Så har även skett 
under år 2. Det här gör det svårt att bedöma omfattningen av den lokala 
användningen. Men det är projektledningens bedömning att 
demokratitalarbanken är uppskattad av folkhögskolor och studieförbund vid 
planeringen av lokala arrangemang och aktiviteter med koppling till demokrati. 
 
• Antologin Handbok för demokrater producerades under år 1. Den har för 
närvarande tryckts och distribuerats i en upplaga på 12 000 exemplar. Boken har 
använts vid demokratidagarna och även spridits i andra sammanhang under år 2. 
 
• Webbplatsen www.vimasteprata.org ger en överblick av de samlade insatserna 
i satsningen, både under år 1 och 2. Här finns också material att ladda ner i form 
av studiehandledningar, material, samtalskort om demokrati etcetera. Sedan 
starten år 1 har webbplatsen haft 16 000 unika besökare.  
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• Facebookgruppen ViMåstePrata har 800 följare. Facebookgruppen 
Sverigepratar har 231 följare och Instagramkontot 245 följare. 
 
• Den mediala uppmärksamheten av de lokala demokratidagarna har inte varit 
särskilt stor, med undantag av demokratidagen i Sölvesborg som bevakades av 
lokala medier. Lanseringen av Sverigepratar fick också ett visst genomslag 
medialt, bland annat i TV4:s morgonprogram och genom debatt- och 
nyhetsartiklar i dagspress. Det har regelbundet rapporterats om ViMåstePrata 
och dess olika delar i organisationsmedier, främst i studieförbundens kanaler. 
 
 
10. Om ViMåstePrata – tankar och åsikter om projektet 
 
I både enkäter till demokratidagarnas deltagare och i intervjuer och enkäter till 
lokalt projektansvariga, har frågan om nationella satsningar av det slag som 
ViMåstePrata är ett exempel på lyfts fram. 
 
Som redan nämnts har ViMåstePrata utvecklats från ett mer löst organiserat, 
men centralt initierat initiativ år 1, till ett mer avgränsat projekt år 2. Gemensamt 
för de båda åren är dock att satsningen i allt väsentligt haft ett fokus på lokal 
verksamhet. Banken med demokratitalare och boken om demokrati, liksom 
demokratidagar, Sverigepratar och samtalkort om demokrati år 2, har det 
gemensamt att de förväntas uppmuntra till, och underlätta, demokratiaktiviteter 
i civilsamhället, främst studieförbund och folkhögskolor. 
 
Utvärderingen från år 1 visade att satsningen i allt väsentligt välkomnats. 
Demokratitalarbanken ledde till många föreläsningar och lokala aktiviteter. 
Boken uppskattades. 
 
Även svaren i intervjuer och enkäter i denna studie går i samma riktning. 
Initiativet välkomnas, inte minst på grund av den starka betoningen på att 
underlätta lokal verksamhet, samt att det innefattar samverkan mellan olika 
folkbildningsaktörer. 
 

”Bra initiativ – tack för möjligheten.” (Enkät, lokal projektledare) 
 
”Fantastiskt fint stöd från projektledningen i ViMåstePrata. 
Demokratitalarbanken och demokratiboken, det är så fint 
underbyggt hela vägen. Jag har inget negativt att säga. Skicka på dem 
det att de jobbat bra i ViMåstePrata.” (Intervju, lokal projektledare) 
 
”Jag har inga som helst problem med att ViMåstePrata är ett centralt 
initiativ. Är det någon som har bra idéer och får pengar för det så 
kör!” (Intervju, lokal projektledare) 

 
I enkäten till demokratidagarnas deltagare ställdes en fråga med fasta 
svarsalternativ om ViMåstePrata. 
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Fråga: ”Tycker du att centrala initiativ som #ViMåstePrata är ett stöd för 
folkbildningens demokratiarbete?” 
(Svar i procent.) 
 
 
Ja  87 
Tveksam  11 
Nej    2 
 
N=194 
 
Som framgår har satsningen ett brett stöd bland de av demokratidagarnas 
besökare som besvarat enkäten. 
 
Kopplat till frågan fanns också möjlighet att lämna kommentarer. 61 svarande 
har gjort det. Ett femtontal personer uttrycker tveksamheter till satsningen, 
främst kopplade till osäkerhet om dess effekter. Endast ett par kommentarer är 
uttalat negativa. 
 

”Om det är ett långsiktigt ’projekt’ kommer det att ge ett stöd. Men 
jag vet inte hur uthålligt det kommer att vara.” 
 
”Ja men med viss tvekan. Finns mycket kompetens och erfarenheter 
runt om i landet som riskerar bli osynliggjort vid centrala initiativ.” 
 
”Time will tell.” 

 
Den stora majoriteten av kommentarer uttrycker en positiv inställning till 
ViMåstePrata. Svaren följer samma mönster som på tidigare frågor. De går ut på 
att satsningen fokuserar på en angelägen fråga, att det är viktigt med möten och 
dialog samt att konkreta metoder och ”verktyg” behövs – och att ViMåstePrata 
bidrar till detta. 
 

”Absolut – alla initiativ i denna riktning gör att vi har en positiv 
rörelse. Det värsta som kan hända är att inget händer. Alla väntar in 
att någon annan ska göra något.” 
 
”Samtalet som sätts igång vid sådana här initiativ fortsätter vid 
fikaborden, på arbetsplatser och i våra hem. Det är där demokratin 
har sina rötter, i de små ’enkla’ samtalen.” 
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NÅGRA SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
 
Avslutningsvis görs här några sammanfattande reflektioner kopplade till 
erfarenheterna från ViMåstePrata. Satsningen har innefattat många delar och 
genererat kunskap och erfarenheter inom skilda områden – från 
demokratifrågans komplexitet till att operativt arrangera konferenser. Dessa 
reflektioner bygger till stor del från den samlade bild som framkommer i enkäter 
och intervjuer. Givetvis skiftar både omdömen och erfarenheter, men det går 
ändå att destillera fram några tongivande punkter som ger en bild av det som 
hänt – och förhoppningsvis kan vägleda vid liknande satsningar framöver. 
 
 
OM DEMOKRATIFRÅGAN 
 
• Demokrati – en viktig fråga, där folkbildningen har en betydande roll 
 
Det finns en samstämmighet om att demokratifrågan är viktig och engagerar. Det 
bekräftas i båda utvärderingarna av ViMåstePrata. Det är över huvud taget svårt 
att finna några röster eller kommentarer som anser att demokratifrågan är 
ovidkommande eller bör ha låg prioritet. Många uttrycker att frågan har särskilt 
stor aktualitet just i vår tid. Tanken att ”demokratin måste erövras av varje ny 
generation”, verkar ha fått ökad aktualitet. 
 
Demokratifrågan förefaller också vara starkt förankrad i folkbildningens 
organisationer. De som framträder i utvärderingen, genom intervjuer och 
enkäter, är främst medarbetare i studieförbund och folkhögskolor. Att 
folkbildningen ska bidra till att ”stärka och utveckla demokratin”, som det 
uttrycks i det första syftet med statens stöd till folkbildningen, är något många 
aktivt verksamma folkbildare verkar omfatta och ta på stort allvar. 
 
 
• Demokrati – en bred och långsiktig fråga 
 
På samma gång som det finns en närmast samstämmig uppfattning om 
demokratifrågans betydelse, har ViMåstePrata belyst frågans bredd och 
komplexitet. Initiativet hade från start en bred ansats på demokratifrågan, vilket 
också har präglat satsningen i sin helhet. 
 
Deltagarna på de åtta demokratidagarna fick frågan om vilken demokratifråga de 
anser som viktigast. Svaren vittnar med all önskvärd tydlighet om 
demokratifrågans bredd. Det speglas även av demokratitalarnas (varav många 
föreläst på demokratidagarna), vitt skilda ”ingångar” till demokratifrågan, där 
den kopplas till bland annat kultur, historia, mediefrågor och statsvetenskap. 
 
En annan dimension av demokratifrågans bredd, som tydliggörs i ViMåstePrata, 
är att det går att närma sig frågan utifrån mer praktiska eller mer teoretiska 
utgångspunkter. Folkbildningen tillskrivs starka demokratiska inslag i sin 
praktiska verksamhet. Studiecirklar och folkhögskolekurser bygger på 
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deltagarnas aktiva medverkan. Här handlar det inte alltså enbart om att ”prata” 
om, utan också utöva, demokrati. 
 
Många har värdesatt de konkreta ”verktyg” för demokratiarbete som 
ViMåstePrata har innefattat. De ger också uttryck för att demokratifrågan varken 
är en ”kampanj”, ”quick-fix” eller ”projekt”, för att använda några utryck från 
enkätsvaren. Det kan vara ett tecken på att många ser just det vardagliga och 
långsiktiga arbetet i folkhögskolor, där de mer teoretiska och praktiska 
dimensionerna av demokratifrågan kan förenas, som en väg i det fortsatta 
demokratiarbetet. 
 
 
OM DEMOKRATIDAGARNA 
 
• Demokratidagarnas innehåll 
 
De allra flesta som deltagit i en demokratidag är nöjda. Bakom svaren kan man 
ana en skillnad, där vissa värdesätter den kunskap och de insikter som dagarna 
har gett, medan andra i högre grad uppskattar konkreta metoder och goda idéer 
för praktisk tillämpning bland deltagare i folkhögskolor och studieförbund. ”Vi 
söker svar på hur-frågan”, säger en av de lokala projektledarna, vilket speglar 
behovet av metoder och konkreta råd. ”Tankeväckande insikter”, säger en 
deltagare som ett uttryck för den intellektuella stimulans som demokratidagen 
fört med sig. 
 
”Något för alla”, skriver en av deltagarna i sin kommentar och det kanske är ett 
uttryck för att demokratidagarna tillfredsställt skiftande behov. 
 
Även om omdömena om demokratidagarna överlag är mycket positiva, finns en 
del kritiska kommentarer. Den vanligaste är att demokratidagarna varit alltför 
komprimerade med för mycket innehåll på för kort tid. Det här är knappast 
första gången som konferensarrangörer får ta del av sådana synpunkter. Man vill 
helt enkelt hinna med för mycket, och glömmer behovet av ”mellanrum” och 
möjligheter till att skapa kontakt och etablera relationer mellan deltagarna. 
 
Några få uttrycker kritik av mer politisk karaktär. På några demokratidagar har 
sverigedemokraterna av en del föreläsare omnämnts i kritiska ordalag, vilket har 
orsakat negativa reaktioner bland några deltagare. 
 
Ett fåtal kommentarer reagerar på att deltagare och medverkande uppfattats ha 
alltför homogena uppfattningar – vilket lett till kommentarer om konformitet 
och ”inbördes beundran”.  
 
 
• Arrangörskapets betydelse 
 
Projektledningen i ViMåstePrata och de lokala projektledarna har i hög grad varit 
involverade i praktiskt arrangörarbete, där de åtta lokala demokratidagarna har 
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varit en väsentlig del. Under intervjuerna betonas betydelsen av ett gott 
arrangörskap som en viktig framgångsfaktor. Några kommentarer kan göras, där 
mycket av det som framkommer kretsar kring vikten av att även vid större 
arrangemang tänka på delaktighet och på att åstadkomma en slags 
”folkbildningsanda”: 
 
• Underskatta inte behovet av interaktion – både mellan deltagarna och mellan 
föreläsare och deltagare. 
 
• Deltagarnas placering i rummet, till exempel i öar i stället för biosittning, 
underlättar samtal och gruppdiskussioner bland deltagarna. Rent fysiskt är detta 
inte alltid möjligt, men det är att föredra. 
 
• Vikten av information till deltagarna ska inte underskattas. Tydlighet i inbjudan 
och detaljerad praktisk information gör att missförstånd kan undvikas. 
 
• Det är lätt att vilja pressa in för mycket på alltför kort tid. Möjligheter till mer 
informella samtal mellan deltagarna, att etablera nya relationer eller återuppta 
gamla, kan vara värdefullt inte bara rent socialt, utan även för att knyta 
kontakter som kan leda till framtida samarbeten och erfarenhetsutbyte. 
 
• Små detaljer kan betyda mycket. Det kan handla om en annorlunda 
presentationsövning, blommor i rummet, sättet att hälsa välkommen och ta 
adjö, förmågan att hålla tider, en lista med kontaktuppgifter till deltagare, god 
mat, teknik som fungerar med mera. Allt sådant kan göra stor skillnad för 
deltagarnas helhetsintryck – och deras vilja och förmåga att ta till sig av 
innehållet. 
 
 
OM VIMÅSTEPRATA – FRÅN INITIATIV TILL FOLKBILDNINGSPROJEKT 
 
• Initiativ, satsning, projekt 
 
ViMåstePrata är en något okonventionell satsning, så till vida att initiativet 
ursprungligen kom från ett antal offentliga personer, verksamma inom kultur, 
politik och forskning. Under 2019 har de ursprungliga initiativtagarna inte haft en 
lika framträdande roll som initialt. Den informella styrgrupp som existerade 
under den första perioden har inte haft några möten under året. Samtidigt har 
flera av de som inledningsvis var aktiva i initiativet fortfarande spelat en roll, ofta 
som medverkande på de lokala demokratidagarna. 
 
I detta sammanhang är det dock viktigt att påminna om de ursprungliga 
initiativtagarnas uttalade ambition att starta något som skulle leda vidare till 
konkret verksamhet, vilket det också har gjort. 
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• Centralt initiativ – med lokalt fokus 
 
Initialt fanns bland initiativtagarna en oro för att ViMåstePrata skulle uppfattas 
som ett centralt påbud, något som några kända personer i Stockholm hade 
”hittat på”. Inget i utvärderingarna, varken från år 1 eller år 2, tyder på att denna 
oro var befogad. 
 
Tvärtom finns många röster i enkätsvar och intervjuer som uttrycker både glädje 
och tacksamhet över initiativet och dess olika delar. Hela 87 procent av 
demokratidagarnas deltagare anser att initiativ som ViMåstePrata är ett stöd för 
folkbildningens demokratiarbete. 
 
Möjligtvis kan den positiva responsen ha sin grund i att demokratifrågan 
uppfattas som mycket angelägen. En annan förklaring till det välvilliga 
mottagandet kan vara att ViMåstePrata från start haft karaktären av erbjudande 
snarare än påbud. Fokus har varit insatser som på olika sätt underlättar ett lokalt 
demokratiarbete, med stora möjligheter till anpassning utifrån lokala behov och 
förutsättningar. Demokratitalarbanken, Handbok för demokrater, samtalskorten 
om demokrati, Sverigepratar och även de lokala demokratidagarna är exempel 
på detta. 
 
 
• Samarbete studieförbund – folkhögskolor 
 
Folkbildningens intresseorganisationer har redan från start spelat en 
betydelsefull roll i ViMåstePrata. Studieförbunden i samverkan och Sveriges 
folkhögskolor agerade snabbt för att förankra initiativet i folkbildningen. De var 
också aktiva för att möjliggöra en fortsättning år 2, utifrån de medel för 
demokratiarbete som ställdes till folkbildningens förfogande. 
 
Det är inte särskilt vanligt att folkhögskolor och studieförbund samarbetar på 
detta sätt. Samverkan har skett både på central nivå i projektgruppen och lokalt, 
i samband med att de lokala demokratidagarna arrangerats. 
 
Länsbildningsförbundens betydelsefulla roll som regionala mötesplatser och nav 
för lokalt och regionalt folkbildningssamarbete bör också uppmärksammas i 
detta sammanhang. 
 
Den samlade bedömningen från projektledningens sida är att det har varit både 
givande och konstruktivt att på detta sätt knyta samman det som ibland 
benämns som folkbildningens två ben, folkhögskolor och studieförbund. 
 
 
• Folkbildningens infrastruktur och kapacitet 
 
ViMåstePrata har exponerat den kapacitet som finns i folkhögskolor och 
studieförbund när det gäller att agera och ta sig an angelägna uppgifter. Det 
gäller både centralt i intresseorganisationerna och lokalt i folkhögskolor och 
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studieförbundsavdelningar runt om i landet. Folkbildningens infrastruktur, med 
många kontaktvägar i civilsamhället och bland offentliga aktörer, tydliggörs i 
ViMåstePrata. 
 
På kort tid lyckades projektledningen mobilisera lokala krafter i studieförbund 
och folkhögskolor för att ta ett operativt huvudansvar för att arrangera åtta 
demokratidagar. Även om det tyngsta lasset ofta har dragits av en eller ett par 
personer, är det ändå uppenbart att många lokala folkbildningsaktörer har varit 
involverade i arbetet.  
 
 
OM FRAMTIDEN 
 
Det fanns från start en uttalad ambition att ViMåstePrata skulle leda till samtal 
och aktivitet bland människor som inte vanligtvis pratar om demokrati. Även om 
ViMåstePrata främst vänt sig till verksamma i studieförbund och folkhögskolor, 
finns många exempel på att de har fått idéer och hjälpmedel till ett praktiskt 
demokratiarbete bland människor i folkbildningens vardagsverksamhet, i 
studiecirklar och folkhögskolekurser. Sådana aktiviteter har också genomförts 
under ViMåstePrata, inte minst kopplade till demokratitalarbankens föreläsare. 
Många deltagarna vid demokratidagarna uppger också att de fått inspiration och 
idéer som de avser att omsätta i sitt vardagliga arbete. 
 
Det är naturligtvis svårt att med säkerhet svara på vad de verktyg som utvecklats 
och aktiviteter som genomförts inom ViMåstePrata får för långsiktiga effekter, 
varken för verksamheten i folkhögskolor och studieförbund eller för demokratin i 
stort. ”Ringar-på-vattnet”-effekter kan uppstå långt efter det att ett projekt är 
avslutat. Idéer som väckts och kontakter som knutits under en demokratidag kan 
leda vidare – eller inte. 
 
Begrepp som ”inspirerande”, ”tankeväckande” och ”värdefullt”, som flera 
använder, kan i sig indikera på att ViMåstePrata kan ha sått frön som bär vidare, 
även om det är svårt att slå fast hur och i vilken omfattning detta sker. Allt talar 
dock för att demokratifrågan kommer att vara aktuell även framöver – inte minst 
de kommande åren då Sverige uppmärksammar att det var 100 år sedan allmän 
och lika rösträtt infördes. 
 
// 


