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Börja här!
NBV har tagit fram ett nytt studiematerial om 
demokrati. Vi tror på alla människors lika värde, 
därför är det viktigt att vi alla förstår vad som 
skapar en fungerande demokrati. En byggsten 
är allmänna val där alla med rösträtt får vara 
med och påverka framtiden för landet. Det 
handlar också om att makten i vårt samhälle ska 
utövas med respekt för mänskliga rättigheter, så 
att inga personer eller minoriteter behandlas illa. 

I en levande demokrati är respektfulla samtal 
centrala. Ingen person ska straffas för att den 
tycker annorlunda än politikerna som styr. Det 
gäller på alla nivåer – i en demokrati lyssnar 
man på andras åsikter och kan själv säga vad 
man tycker i olika frågor. Samtal, diskussioner 
och ett kritiskt tänkande är vad man kan kalla 
demokratins livsluft. 

I det här materialet kommer du att få lära dig om 
demokratins enorma möjligheter, men även om 
de utmaningar som finns. Börja gärna med 
kapitlet om Demokratins karta för att få en bild 
av vilka värderingar som bygger ett demokratiskt 
samhälle. Därefter kan gruppen avgöra i vilken 
ordning och i vilken omfattning som ni vill 
använda er av materialet. 

Här följer en kort beskrivning av 
övriga kapitel:
Demokratins sårbarhet –  Demokratier är 
sårbara. Idag ser vi varningsklockor i olika 
länder, där inskränkning av människors fri- och 
rättigheter och synen på etablerade medier 
försämrats. Hur skör är demokratin och hur 
rustade är vi mot antidemokratiska krafter? 

Bland filterbubblor och fejknyheter – Hur 
påverkar det nya medielandskapet demokratin? 
Hur kan vi alla bli bättre på källkritik? 

Rusta dig för demokratin – Vad kan en enskild 
individ göra för att stärka demokratin? 
Folkbildningen och studiecirkeln är ett kraftfullt 
verktyg för att rusta oss medborgare. 

Förbered dig inför valdagen –  Vad ska jag 
rösta på och hur gör jag rent praktiskt? I detta 
kapitel får du vägledning hur valdagen ser ut 
och webblänkar till de olika riksdagspartierna. 

Mot framtidens samhälle – Vilket samhälle vill 
vi ha i framtiden? Värderingar och människosyn 
avgör vilket parti du väljer att rösta på. Hur kan 
vi navigera i ett politiskt landskap som i många 
frågor hamnat bortom den traditionella höger- 
och vänsterskalan? 

NBV hoppas att du ska känna dig bättre rustad 
att ta rätt beslut i vallokalen. Speciellt efter att du 
och din grupp reflekterat och diskuterat över de 
tankar som studiematerialet tar upp. Använd ditt 
engagemang och din röst – för ett demokratiskt 
samhälle där alla människors lika värde 
säkerställs! 
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Om studiecirkeln
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne 
de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens 
samlade kunskap. 

Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. Här finns inget 
facit, inget rätt eller fel. Bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor 
att diskutera. 

Det här materialet utgår från sex träffar, men kan naturligtvis delas upp i fler eller färre, beroende 
på hur mycket ni vill fördjupa er i varje frågeställning. 

För att räknas som studiecirkel ska ni: 

• vara minst tre deltagare och bör inte vara fler än tolv, varje deltagare ska delta vid minst tre
träffar och minst en av de tre första träffarna

• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan
vecka

• arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
• arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. 

Närmaste kontor hittar du på www.nbv.se. 

http://www.nbv.se/
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Demokratins karta
När människor lever tillsammans behöver vi 
gemensamt bestämma hur vi ska organisera 
oss och hur vi ska fatta beslut. Det gäller i en 
familj, i en förening och kanske framför allt i ett 
land, som Sverige. Demokratin har utvecklats 
och förbättrats tack vare att medborgarna på 
olika sätt har varit delaktiga. 

I vårt land har vi kommit fram till vi ska ha ett 
demokratiskt system där varje person som har 
rätt att rösta i allmänna val har EN röst var. Det 
gäller oavsett vilket kön man har, hur mycket 
pengar man har eller vilken släkt man kommer 
ifrån. Vi har också valt att ha en riksdag med 
politiska partier. De som sitter i riksdagen för 
folkets talan. Genom att vara en del av 
demokratin är vi med och påverkar samhället. 
Med vår röst har vi möjligheten att vara med och 
bestämma vilka som ska styra Sverige. 

Grunderna för demokratin säkerställs i det som 
kallas för Sveriges grundlagar. Grundlagarna är 
själva grunden för alla andra lagar och regler i 
Sverige, som gäller allt från barnomsorg och 
skola till rättsväsende och socialtjänst. 
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De mänskliga rättigheterna
År 1948 antog FN, Förenta Nationerna, en 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, som 
bland annat slår fast det här: 

• Alla människor är födda fria och lika i
värde och rättigheter.

• Var och en har rätt till åsiktsfrihet och
yttrandefrihet.

• Var och en har rätt att delta i sitt lands
styre, direkt eller genom fritt valda
ombud.

Demokrati och mänskliga rättigheter hänger 
ihop. Flera av de mänskliga rättigheterna är 
nödvändiga för att en demokrati ska kunna 
fungera. Rätten att utbilda sig gör det 
exempelvis möjligt att kräva och slå vakt om 
sina rättigheter som medborgare. Att kunna läsa 
och söka information gör det lättare att bli 
politiskt medveten och engagera sig. 
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Demokratiska värderingar
I en demokrati har vi rätt att uttrycka kritiska 
åsikter om våra folkvalda politiker, hur landet 
styrs eller om det ekonomiska och sociala 
systemet. Med yttrandefriheten kommer också 
skyldigheter. Det är inte tillåtet att förtala någon 
och det är även olagligt med hets mot folkgrupp. 
Yttrandefrihet innebär inte frihet från att någon 
säger emot en. Den som uttrycker sina åsikter 
måste även vara beredd på att själv få kritik. 

Det demokratiska samhället bygger på 
demokratiska värderingar. Vi slår vakt om 
yttrandefrihet, tolerans, jämlikhet, maktdelning 
och likhet inför lagen. Att låta många röster 
komma till tals är en del av demokratin. 

Som medborgare i en demokrati får vi delta i 
den demokratiska processen. Det innebär att vi 
får och kan skaffa oss kunskap om olika partier, 
vi får fråga och ifrågasätta våra folkvalda, vi får 
organisera oss i partier och vi får avge vår röst i 
allmänna val. 
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Vad bestäms var?
När vi röstar i kommunalvalet får vi möjligheten 
att vara med och bestämma över sådant som 
finns nära oss. Beslut om skola, förskola, 
idrottshallar med mera fattas i 
kommunfullmäktige, som är kommunens högsta 
beslutande organ. De olika partierna har olika 
syn på hur stor andel av pengarna som ska 
användas till exempelvis personal i förskolan 
eller till att bygga fler äldreboenden. 

Det är val till kommunfullmäktige vart fjärde år, 
samtidigt som riksdagsval och landstingsvalet. 

Så styrs en kommun 

Regionen beslutar om saker som vård, sjukhus 
och viss kollektivtrafik. Regionsfullmäktige är 
regionens högsta beslutande organ. 
Regionsfullmäktige beslutar hur mycket 
regionssskatt medborgarna ska betala och hur 
pengarna ska användas.

Så styrs regioner

Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 
290 kommuner. I landets 21 regioner finns det 
ungefär 4 600 förtroendevalda. De flesta 
politiker i kommunen och regionen är 
fritidspolitiker. Det betyder att de sköter sina 
uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten eller 
studier.

Medborgarförslag är en metod som används på 
flera håll i landet. Det innebär att alla som bor i 
den kommunen eller regionen kan lämna 
konkreta förslag som handlar om kommunen 
eller regionens verksamhet eller 
ansvarsområde.  

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande 
församling som ska företräda det svenska folket. 
När väljarna har valt vilka som ska sitta i 
riksdagen utser den en statsminister, som sedan 
utser en regering. En regering måste accepteras 
av riksdagen. Annars kan den tvingas att avgå. 
Riksdagens 349 ledamöter ska se till att 
regeringen sköter sitt arbete. 

Det är riksdagen som beslutar om statens 
pengar och hur dessa ska fördelas. En av 
riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om 
lagar. Besluten som fattas i riksdagen gäller i 
hela Sverige. Riksdagen har även i uppgift att 
forma den svenska utrikespolitiken tillsammans 
med regeringen. 

Riksdagsledamöter ägnar mycket tid åt att träffa 
väljare, företag och organisationer. Det finns 
många möjligheter att få kontakt med de 
riksdagsledamöter som representerar oss, för 
att föra fram åsikter och idéer. 

Riksdagen 

Allt fler viktiga politiska frågor går inte längre att 
lösa på nationell nivå. Folk över hela världen 
berörs exempelvis av växthuseffekten. Miljö- 
och klimatfrågor är ett område där Europeiska 
Unionen, EU har mycket att säga till om. När 
Sverige blev medlem i EU 1995 accepterade vi 
att följa EU-rätten. Det betyder att lagar som 
stiftats gemensamt i EU i regel står över 
Sveriges nationella lagar. Det som beslutas i EU 
påverkar var och en av oss i vår vardag. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
beräknat att cirka 60 procent av de frågor som 
tas upp på möten i kommun- och 
landstingsfullmäktige påverkas av EU. 

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. 
Europaparlamentet 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
http://riksdagen.se/
https://eu.riksdagen.se/
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.1022.html
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https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-rattigheter/fns-deklaration-om-de-manskliga-rattigheterna/
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-demokratidiktatur/1-demokratins-grunder
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-demokratidiktatur/1-demokratins-grunder
https://www.europaportalen.se/teman/demokrati-i-europa
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
https://www.svd.se/risk-for-mindre-demokrati-efter-pandemin
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hoten-mot-demokratin-under-pandemin-maste-granskas
https://www.svtplay.se/video/32030927/forsta-fem-pionjarerna-som-tog-plats-i-riksdagen
https://8sidor.se/alla-valjare/2021/09/kvinnor-i-sverige-fick-rosta/
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Fyra-hörn-övningar
Övningen Fyra hörn går ut på att ta ställning och göra ett val. I exemplen nedan finns fyra alternativ. 
Varje alternativ representeras av ett hörn i rummet. Låt alla ställa sig i det hörn som stämmer bäst 
överens med det de tycker. När alla har gjort sitt val kan ni som står i samma hörn prata lite med 
varandra om varför ni valde just det hörnet. Sedan kan ett par personer från varje hörn kort berätta för 
de andra hur man tänkte 
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Demokratins 
sårbarhet
Ordet ”demokrati” betyder folkstyre. Det innebär 
inte att alla invånare i Sverige är med och tar 
varje beslut som gäller samhället. Istället har vi 
ett demokratiskt system som kallas representativ 
demokrati. Det innebär att folket väljer 
företrädare – representanter  – till kommun, 
landsting, riksdag och Europaparlamentet. ”All 
offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Så står 
det i Regeringsformen, som är en av våra 
fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur 
vårt land ska styras och vilka demokratiska 
rättigheter vi har. 

Rösta är att ta ansvar 
Vår demokrati bygger på att medborgarna i 
landet är med och tar ansvar för samhället 
genom att rösta i allmänna val. För att vårt 
politiska system ska fungera måste det finnas 
olika partier att rösta på. När vi röstar väljer vi 
vilka partier som bäst företräder det vi själva 
tycker. Vi har också ett ansvar att lägga vår röst 
på ett parti som står för värderingar som värnar 
om demokratin. 

För hundra år sedan kämpade många i Sverige 
för ett samhälle med lika rösträtt, välfärd åt alla 
och ett fungerande rättsväsende. Idag lever vi i 
en demokrati och de allra flesta människor i vårt 
land har en bra grundtrygghet. Det kan vara lätt 
att luta sig tillbaka och tro att det alltid kommer 
att vara så. 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/
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Större – och mindre – klyftor
Jämfört med tidigare har klyftan blivit större 
mellan väljare och de som är folkvalda politiker. 
Det märks bland annat på att färre människor 
idag väljer att bli medlemmar i politiska partier. 
Om vi jämför med för 60 år sedan är det även 
betydligt färre svenskar som har ett politiskt 
uppdrag i exempelvis kommunpolitiken. År 1952 
hade ungefär 200 000 personer ett politiskt 
förtroendeuppdrag på kommunal nivå. I dag är 
det endast cirka 36 000 som har 
förtroendeuppdrag på kommunal nivå. Det 
innebär att det är färre av oss som känner 
någon politiker. 

Samtidigt har vi idag ett samhälle där det är lätt 
för enskilda personer att få tag i mängder av 
information. Vi kan till exempel få information 
direkt från kommunens hemsida eller forskning 
från hela världen. Det går att följa en minister på 
Twitter eller ha en Europaparlamentariker som 
Facebook-vän. Det finns nya vägar att 
kommunicera med makthavare på olika nivåer 
för att ställa frågor och föra fram sina åsikter. 

Oro för olika saker
Just nu går Sveriges ekonomi bra och den totala 
arbetslösheten har minskat på senare år. Men 
samtidigt menar vissa svenskar att utvecklingen 
i samhället går åt fel håll. De verkar fråga sig 
”Vart är Sverige på väg?” Det finns en känsla av 
osäkerhet kring vad som ska hända i världen 
och hur det ska påverka Sverige. 

Forskningen visar däremot att människors oro 
totalt sett inte har ökat på senare år. Det man 
ser är att olika grupper i samhället oroar sig för 
olika saker. Personer med lägre utbildning oroar 
sig exempelvis i högre grad för organiserad 
brottslighet, försämrad välfärd och ökat antal 
flyktingar. Bland personer med högre utbildning 
är oron större för politisk extremism, försvagad 
demokrati och klimatförändringar. 

De flesta medborgare förväntar sig att 
politikerna ska hantera de frågor som människor 
känner oro för och hitta lösningar på detta. Men 
en del människor upplever att de inte blir 
lyssnade på. Det finns en risk att den känslan 
leder till att de inte längre litar på att vår 
demokrati kan lösa problemen: ”Det spelar 
ingen roll om jag röstar, politikerna lyssnar ändå 
inte på oss som bor i vårt bostadsområde. Det 
är bättre om vi tar lagen i egna händer och kör 
bort gängen som bränner bilar.” 
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Tillit viktigt för demokratin
Att människor litar på varandra – har tillit – är 
viktigt för att ett samhälle ska fungera bra. Man 
kan beskriva tillit som ett smörjmedel som gör 
det lättare för människor att fatta beslut. 
Forskning visar att i länder där tilliten mellan 
människor är hög, där har man en stabil 
demokrati medan korruption och brottslighet 
ligger på låga nivåer. 

I Sverige och övriga länder i Norden svarar en 
klar majoritet av medborgarna att de i allmänhet 
litar på andra människor. Tilliten fortsätter att 
vara hög i Sverige. Men forskning visar att det 
även på det här området ser olika ut i olika 
grupper i samhället. Hos vissa grupper har 
tilliten sjunkit på senare år. Det gäller 
exempelvis bland människor som är arbetslösa, 
personer med sjuk-/aktivitetsersättning och 
bland personer som bedömer att de har dåligt 
hälsotillstånd. 

Det går också att se att tilliten är lägre hos vissa 
grupper av människor. Tilliten är lägre än 
genomsnittet bland personer som sympatiserar 
med Sverigedemokraterna. Den är även lägre 
bland väljare som inte känner sig hemma i de 
vanliga riksdagspartierna och de som 
inte känner sympati för något parti. 

Om tilliten minskar mycket i ett land, 
kan det också leda till en mindre stabil 
demokrati. 

Träna på att se sammanhang
Fria och allmänna val är fortfarande en dröm i 
många av världens länder. På flera håll i världen 
kan vi idag se att demokratin istället försämras. 
Bland annat ändras lagar som gör att regeringar 
ökar kontrollen över medier och domstolar. 
Självständiga medier och oberoende 
rättsväsende är centrala delar av ett 
demokratiskt samhälle. (Läs mer i faktarutan om 
Polen.) 

Som medborgare bör vi ta ansvar för samhället 
genom att skaffa oss kunskap. När vi gör det 
behöver vi lära oss att tänka kritiskt och att 
reflektera, och inte bara tro på den som skriker 
högst eller utnyttjar vår oro. 

Genom att ta reda på olika sätt att se på saken 
och se sammanhang kan vi förstå andra 
människor bättre och skapa tillit. Att lyssna på 
varandra, vänta på sin tur, låta alla komma till 
tals och sedan fatta ett beslut baserat på 
kunskap är något som vi behöver träna oss på. 
Demokratin måste erövras varje dag, inte bara 
på valdagen. 
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https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/


14 

https://www.nbv.se/globalassets/dokument/huvudmannaarbete/kunskap-bildning-insikt-2017
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kulturtolkar-informerar-om-pandemin-och-vaccinering-i-nordostra-goteborg
https://sverigesradio.se/artikel/storsatsning-pa-flersprakig-vaccininformation-i-region-uppsala
https://lakareutangranser.se/nyheter/forodande-konsekvenser-om-fattiga-lander-star-utan-doser
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Läs-mer-tips

Statistik om valdeltagande: 
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/

Debattartikel om riskerna med utanförskap:
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx

Om den politiska utvecklingen i Polen och medierna:
https://www.svt.se/nyheter/polska-underhuset-rostar-igenom-kritiserad-medielag

Om den politiska utvecklingen i Polen och rättsväsendet:
Advokatsamfundet - Polen – en rättsstat i förfall

Om demokrati och populism: 
https://fof.se/tidning/2021/4/artikel/folkviljan-vs-demokratin
Vad är populism? 
https://expo.se/2020/06/vad-%C3%A4r-populism

Statistik om demokratitrender, SOM-insitutet: https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/
rapporter

Nationella trygghetsundersökningen https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-
trygghetsundersokningen.html

Dokumentär om dödsskjutningar i Järvaområdet https://www.svtplay.se/video/32840523/vara-barn-dor

http://ordfrontmagasin.se/hur-saker-ar-grundlagen/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-medielag-sjosatts-i-polen
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/oktober/rattsstaten-under-attack-i-polen/
http://www.na.se/kultur/ar-demokratin-hotad-av-extremismen-folj-var-nya-serie-demokrati-under-press
http://www.na.se/kultur/ar-demokratin-hotad-av-extremismen-folj-var-nya-serie-demokrati-under-press
http://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468_28-svenska-demokratitrender-2016.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/valdeltagande-i-sverige/
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx
https://www.svt.se/nyheter/polska-underhuset-rostar-igenom-kritiserad-medielag
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/anne-rambergs-blogg/2017/polen--en-rattsstat-i-forfall/?_t_id=CPnjry20xZVVpKUsvhy3Bw%3d%3d&_t_uuid=NaEiPG1YSHaSeNap5Vkchw&_t_q=polen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a926a8033-6c06-44a8-ba0a-985e46bd19b1%2candquerymatch&_t_hit.id=Sublime_Site_Sites_MainSite_Models_Pages_NewsArticlePageData/_091abffd-5ec3-4c1c-967f-dee8d0268071_sv&_t_hit.pos=12
https://fof.se/tidning/2021/4/artikel/folkviljan-vs-demokratin
https://expo.se/2020/06/vad-%C3%A4r-populism
https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/rapporter
https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html
https://www.svtplay.se/video/32840523/vara-barn-dor
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Bland filterbubblor och 
fejknyheter
De senaste åren har mycket handlat om det 
som kallas falska nyheter, filterbubblor och 
faktaresistens. Vilken information vi tar del av, 
hur vi får den och vem som står bakom 
informationen spelar stor roll för hur vi som 
medborgare tar del av demokratin i samhället. 
Därför behöver vi skaffa oss kunskap om dessa 
frågor. 

Spridning av falsk information - fejknyheter, fake 
news - är inte något nytt fenomen. Det nya är 
framförallt omfattningen av de falska nyheterna 
och att de idag kan spridas väldigt snabbt över 
hela världen. Det finns en risk att många 
människor börjar tro på sådant som är helt fel. 
Faktaresistens, eller kunskapsresistens, innebär 
att man envist håller fast vid sådant som är 
felaktigt, trots att det mesta pekar på att det 
faktiskt inte stämmer. Känslorna och inte 
förnuftet får styra. 

Att vara övertygad om något, utan att tillräcklig 
grund för det, innebär att man tror något. Det är 
inte kunskap. Exempelvis kan vi bevisa att 
jorden är rund, med hjälpt av vetenskap. Den 
som påstår att jorden är rund på grund av att 
hen tycker att det ser ut så och för att hen inte 
känner att jorden är rund, baserar denna tro 
enbart på sin övertygelse. 

Enkla svar på svåra frågor
Varför tror människor på sådant som inte är 
sant? Felaktig information kan förenkla och 
tyckas förklara sådant som faktiskt kräver svåra 
förklaringar. Det finns exempelvis inte bara en 
enstaka anledning till att en människa blir 
kriminell, utan det beror på komplexa 
sammanhang. Att påstå att det är personens 
ursprung från ett visst land som är orsaken till 
kriminaliteten, är att välja att tro på en alltför 
enkel förklaring på ett stort problem. Så kallade 
populistiska krafter och partier utnyttjar 
människors önskan att få enkla förklaringar på 
stora problem. 

Vi människor vill gärna hitta stöd av andra som 
kan bekräfta vår tro och våra åsikter. Det kan 
vara skönt att känna att man inte är ensam om 
sin övertygelse. Kanske känns det bra att 
exempelvis gå med i en Facebook-grupp där 
andra delas ens åsikter. Det är lätt att falla för 
det så kallade sociala trycket – vi vill tro och 
tänka som andra gör. 

Om det är personer som vi själva tycker om, har 
vi lättare att tro på det de säger. Experter med 
fina titlar är förstås ofta övertygande. Men även 
personer som utger sig för att vara experter 
måste tåla att granskas. Har de belägg för vad 
de säger? Är de experter inom det område de 
uttalar sig om, eller inom något helt annat? Vad 
säger andra experter om samma fråga? 
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Påverkar demokratin
Det finns en risk att vi bara tar till oss kunskap 
som stärker sådant som den egna gruppen tror 
på, medan vi avvisar sådant som pekar på 
motsatsen. Om du själv är övertygad om att det 
inte är farligt med cannabis tar du lättare till dig 
fakta som stödjer detta, än rapporter som visar 
på alla risker med cannabis. Även om det skulle 
vara två rapporter som säger att det är ofarligt, 
och 1000 som bevisar riskerna. 

Om alltför många börjar tro på felaktig 
information påverkar det hela samhället och 
demokratin. Traditionellt har Sverige haft 
välfungerande, balanserade och kunniga 
medier. Vissa grupper i samhället väljer dock att 
förlita sig till alternativa medier som inte ställer 
samma krav på att nyheterna ska baseras på 
kunskap. När vi får vår information från väldigt 
olika källor så ger det oss olika 
verklighetsuppfattningar. Man säger att det blir 
en polarisering, att människor hamnar i olika 
grupper. Det kan göra det svårare att föra en 
debatt om vårt samhälle, komma överens och 
kompromissa. 

Filterbubblor
Filterbubblor är ett begrepp som har blivit väldigt 
populärt på senare tid. Begreppet kan förklaras 
med att vi på nätet kan samlas i ”bubblor” som 
passar och bekräftar hur vi själva tycker och 
tänker. Detta styrs bland annat av så kallade 
algoritmer. Det innebär att när du gillar vissa 
sidor i sociala medier, besöker vissa 
nyhetssajter och söker på speciella ord så kan 
exempelvis Google och Facebook lista ut vad du 
brukar gilla och vill läsa. Om två olika personer 
gör en sökning på samma ord från två olika 
datorer kommer de inte att få fram samma 
sökresultat. Resultatet påverkas bland annat av 
vad personerna har sökt efter förut. 

Vilka nyheter vi möts av styrs till viss del av vad 
våra vänner delar och gillar i sociala medier. Låt 
oss säga att du följer SVT på Facebook. Ju mer 
du klickar på deras videos och gillar dem, ju fler 
inlägg från SVT kommer synas i ditt Facebook-
flöde. Det du inte gillar blir i större grad osynligt. 
På samma sätt ser du i ditt personliga flöde mer 
av de personer där du gillar inlägg eller 
kommenterar. Personer som du sällan eller 
aldrig har något utbyte med tonas ned, eller 
kanske rentav försvinner ur ditt flöde. 
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Sociala medier breddar 
perspektiven
Frågan är hur ”täta” bubblorna är? I hur stor 
grad väljer vi själva att tillhöra en filterbubbla? 
Det finns kritik mot begreppet. Bland annat från 
forskare vid Göteborgs universitet som tittar på 
hur människor använder medier. De menar att 
filterbubblor är en myt. Om det finns filterbubblor 
så har de i så fall alltid funnits. ”Vi har alltid valt 
vänner, sammanhang och aktiviteter som 
bekräftat oss”, menar medieforskaren Annika 
Bergström vid Göteborgs universitet. 

Forskning om medievanor visar att det finns en 
liten grupp människor i samhället som enbart 
väljer att följa personer med samma åsikter som 
de själva. Men för många andra ger sociala 
medier tillgång till bredare perspektiv. Många 
studier visar att de flesta människor får mer 
varierad information via nätet och sociala 
medier. Till skillnad från en tät bubbla, så 
”läcker” sociala medier, och du får kanske ta del 
av en nyhet som du annars inte hade läst. 
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Källkritik
Vi behöver träna på att värdera den 
information vi tar del av. Detta kallas för 
källkritik. Det innebär att du systematiskt 
granskar källor och bedömer om de är 
trovärdiga. En källa är platsen eller stället 
som du hämtar uppgifter ifrån. 

Det är genom källor som vi hämtar 
information om något. Ett kassakvitto kan 
ge oss information om att en person har 
köpt något, en uppslagsbok kan ge fakta, 
en inspelad intervju kan ge oss information 
om vad en person har varit med om och 
en lerkrukan från stenåldern berättar vilka 
saker människor på den tiden använde. 
Alla dessa källor ger oss information som 
kan vara grunden till kunskap. 

Allt fler människor får sin information via 
internet. Det kan kännas överväldigande 
med all information. Men internet ger oss 
också goda möjligheter att ta reda på om 
informationen är sann, sannolik, eller rent 
påhitt. Annars finns det en risk att du blir 
lurad. Om du inte är källkritisk kan du 
också råka sprida vidare felaktig 
information. 

För att förhindra det behöver du lära dig 
mer om källorna som du tar del av. Vem 
som står bakom sidan? En organisation 
eller myndighet? Ett politiskt parti? En 
privatperson? Vad har sidan för syfte? Är 
det för att informera? Övertyga dig om 
något? Sälja en produkt? Underhålla dig? 

En större läsbar bild finns på nästa sida! 
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Falska bilder
Det går också att sprida falsk information med 
hjälp av bilder. En bild kan tas ur sitt 
sammanhang och användas i ett helt nytt. Den 
som ser bilden får intryck av att den visar det 
som inlägget eller artikeln handlar om. Ett 
exempel är bilden på en kvinna som påstods ha 
blivit "misshandlad och rånad av tre 
asylinvandrare”. Bilden fick snabbt tusentals 
delningar. Men bilden föreställer i själva verket 
en kvinna som medverkade i en tidningsartikel 
2014, och som hade ramlat och slagit sig på ett 
vård- och omsorgsboende. 

Kvinnan dog några veckor senare av en stroke. 
Läs mer om bilden. 

Det går att försöka ta reda var en bild egentligen 
kommer ifrån, exempelvis på sajter som Google 
bild eller Tineye. 

Genom att vara källkritisk kan du jämföra och ta 
reda på vad andra källor säger. Med hjälp av 
sociala medier är det numera lätt att fråga 
experter eller personer som du känner, får att få 
hjälp med att avgöra om informationen är 
trovärdig. Källkritik kan bli din vaccinering mot 
falska nyheter. 

https://www.metro.se/artikel/nej-den-h%C3%A4r-bilden-visar-inte-stina-85-som-blivit-misshandlad-och-r%C3%A5nad-av-tre-asylinvandrare
https://www.google.com/imghp?hl=sv
https://www.google.com/imghp?hl=sv
https://www.tineye.com/
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https://kallkritikbyran.se/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wc353OW5kW0
https://www.youtube.com/watch?v=2pKWUqCwbSU
https://www.youtube.com/watch?v=a4d-Phrw6Hw&list=PLeV9tgnFPQMUqRIv0Ow1oFcmEje7teXyG
http://www.levandehistoria.se/klassrummet/kallkritik-historiebruk-rasism/elevsida-kallkritik
https://www.youtube.com/watch?v=kD1gxFvjJ6o&feature=youtu.be
https://www.expressen.se/tv/nyheter/fysikern-avslojar-biverkningen-av-vaccinet-det-ar-en-myt/
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Läs-mer-tips 
Om bildsök

Om källkritik

Källkritikbyrån

Guide om källkritik på nätet

Artikel om filterbubblor

När makten står på spel, Institutet för mediestudier

Artikel om hur falska nyheter blir virala

Trumps fake news-fabrik

Svenskarna och internet 2021

Om hur det sociala trycket påverkar oss

Reportagesatsning från Blankspot, som gör en upptäcktsresa genom demokratins Sverige

Digitalt utanförskap slår mot samhällets svaga grupper

Nej, covidvacciner får inte kroppen att producera gift

Tar desinformation nya former under en pandemi? Podd från Statens medieråd 

NBVs podd
Lyssna på när NBVs spanare diskuterar yttrandefrihet, filterbubblor, fake news och faktaresistens. 
Podden gästas av journalisten Sofia Mirjamsdotter, som vann Stora journalistpriset i klassen "årets 
förnyare" 2011. Den är 28 min lång.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/falsk-information-sprids-pa-natet
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/kallkritik/kallkritk-for-vuxna/
https://www.metro.se/viralgranskaren
http://media.metro.se/Lilla-Viralgranskaren_2018.pdf
https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
http://fof.se/artikel/forskare-filterbubblan-ar-en-myt
http://mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/09/N%C3%A4r-makten-st%C3%A5r-p%C3%A5-spel_sammanslagen.pdf
https://www.aftonbladet.se/a/QG6yA
http://trumpsfakenewsfabrik.story.aftonbladet.se/
http://stakston.se/digitalisering-2/trumpeffekt-pa-twitter-och-extra-allt-svenskarna-och-internet-2017/
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/gruppen-viktigare-an-fakta-for-vara-asikter/
https://www.blankspot.se/verkliga-sverige/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/falsk-information-sprids-pa-natet
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik
https://kallkritikbyran.se/
Guide om k�llkritik p� n�tet
http://fof.se/artikel/forskare-filterbubblan-ar-en-myt
http://mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/09/N%C3%A4r-makten-st%C3%A5r-p%C3%A5-spel_sammanslagen.pdf
https://www.aftonbladet.se/a/QG6yA
http://trumpsfakenewsfabrik.story.aftonbladet.se/
https://internetstiftelsen.se/nyheter/svenskarna-och-internet-2021/
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/gruppen-viktigare-an-fakta-for-vara-asikter/
https://www.blankspot.se/verkliga-sverige/
https://internetstiftelsen.se/nyheter/digitalt-utanforskap-slar-mot-samhallets-svaga-grupper/
https://kallkritikbyran.se/nej-covidvacciner-far-inte-kroppen-att-producera-gift/
https://www.statensmedierad.se/pedagogiska-verktyg/lyssna-pa-medieborgarpodden/material-medieborgarpodden/tar-desinformation-nya-former-under-en-pandemi
https://www.nbv.se/globalassets/studiematerial/jag-rostar-for-demokratin/spanargruppen_pod-1.0_-podd-till-avsnittet-om-filterbubblor-och-fejk-news.-lagg-till-i-jag-rostar--for-demokratin.mp3
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Rusta dig för demokratin
”Vad kan en helt vanlig människa göra inför en 
våldsam eldsvåda? Han kan försöka fly från 
lågorna och lämna alla som inte kan springa 
eller har någonstans att springa åt sitt öde. Han 
kan stå bredvid och oja sig. Han kan skylla på 
andra. Och han kan fylla den tesked han har i 
handen med vatten, om och om igen, och 
skvätta på elden. Alla har vi en tesked.” 

Amos Oz 

Författaren Amos Oz påminner oss om att när vi 
vill förändra något så är varje person 
betydelsefull. Vi behövs i samhället. Vi 
människor behöver också känna att samhället är 
till för oss. Om vi av någon anledning inte 
känner så, finns det risk för att vi börjar känna 
ett utanförskap. 

Att vara en del av ett sammanhang och känna 
att det man gör är meningsfullt är viktigt för att vi 
ska må bra. Men hur skapar man en känsla av 
att vara en del av samhället och att det man gör 
är meningsfullt för en själv och andra? 
Engagemang i exempelvis föreningsliv kan vara 
ett sätt, visar forskningen. Historiskt sett har 
folkrörelserna spelat en väldigt stor roll för 
demokratins utveckling i Sverige. Gemenskapen 
har gett människor hopp, framtidstro och en 
känsla av att vara mer meningsfull. Människor 
har lärt sig att tillsammans förändra samhället. 

Folkbildningen skapar möten
Den första studiecirkeln genomfördes i början av 
1900-talet. Studiecirkeln leddes av Oscar 
Olsson som brukar kallas för ”Studiecirkelns 
fader”. Han beskrev folkbildning som bildning 
”för folket och genom folket”. I en studiecirkel 
samlades – och samlas än idag – människor för 
att lära sig nya saker, diskutera, reflektera och 
att skapa förändring på ett demokratiskt och 
jämlikt sätt. 

Folkbildningen ger möjlighet för människor att 
mötas. Tillsammans med andra kan vi skaffa 
oss kunskap och nya insikter. Med kulturens 
hjälp – med litteratur, teater, konst, musik – får 
vi möjlighet att ta del av nya världar, se andra 
perspektiv och nya sammanhang. Detta gör det 
lättare för oss att förstå hur andra människor har 
det. Genom att exempelvis läsa Vilhelm 
Mobergs klassiska bok ”Utvandrarna”, får vi en 
känsla av hur det är att behöva lämna sitt eget 
land, och komma till en helt ny kultur, lära sig ett 
nytt språk och vara långt borta från sin släkt. Vi 
kan reflektera över de likheter som finns mellan 
situationen i Sverige för 150 år sedan och läget i 
världen idag. 

Väg in i samhället
Inom folkbildningen jobbar vi demokratiskt, där 
varje person har en röst. Vi lär oss att lyssna till 
andra, diskutera och föra vår egen talan. Vi lär 
oss också att respektera varandras olikheter. 

Idag har vi ett samhälle där många människor 
har kommit hit på flykt från oroligheter och 
förtryck i andra delar av världen. Att få möjlighet 
att ta del av föreningsliv och folkbildning är en 
väg in i det svenska samhällslivet. 
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NBV stärker demokratin
Om vi tittar på hur det ser ut i NBV idag så finns det många exempel på där folkbildningen ger människor 
möjlighet att ta del i samhället och hitta meningsfullhet:

• I Roundabout träffas grupper med unga
tjejer för att dansa streetdance.
Dansgruppen träffas regelbundet för att
dansa, fika och prata. I Roundabout är
det viktigt att alla ska ha lika möjligheter,
oavsett kulturell eller religiös bakgrund.
Varje träff avslutas med fika och samtal
om något aktuellt ämne. Det kan
exempelvis vara något som engagerar i
skolan eller något som har hänt i
närområdet. Lokala Roundabout-grupper
finns över hela Sverige.
Läs mer om Roundabout här!

• NBVs musikverksamhet Music Box har
tagit fram fem olika filmer för dem som
spelar musik och har eller vill starta en
studiecirkel. I en av filmerna berättar
några band hur de gör för att lyckas hålla
ihop gruppen. Banden tar bland annat
upp att det är viktigt att lära känna
varandra och träffas även utanför
repetitionerna. Det är också viktigt att ha
roligt tillsammans och att dela på
ansvaret. Att skapa musik är ett sätt att
få fram ett budskap: ”Vi har någonting vi
vill säga, och det är därför vi är här.” Se
filmen här!

• Att ta del i samhället kan handla om en
sådan sak som att kunna cykla. Den som
kan cykla kan enkelt ta sig till jobbet eller
hälsa på vänner. Det gör det också
möjligt att söka jobb inom till exempel
hemtjänsten eller posten. Tack vare en
studiecirkel i Uppsala har en grupp
nyanlända kvinnor fått lära sig både teori
och praktik om cykling. Nu är de i full
gång med att göra sina drömmar till
verklighet.
Här kan du se en film om cykelkursen!

• I Mångfaldskören i Kramfors blir sången
ett sätt att lära sig ett nytt språk. De
asylsökande sjunger svenska sånger.
Melodierna i sångerna gör det lättare att
lära sig alla nya ord. I kören får
deltagarna även nya kompisar.
Här kan du se filmer om kören!

http://sverigesblabandsungdom.se/roundabout/
http://sverigesblabandsungdom.se/roundabout/
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/har-far-vuxna-lara-sig-att-cykla/
https://www.nbv.se/avdelningar/mittsverige/pa-gang/kramfors/mangfaldskoren/
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Diskussionsfrågor
Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans: 
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Förbered dig inför valdagen

På valdagen är det dags att använda din 
demokratiska rättighet för att påverka Sverige. Nästa 
gång det är val i hela Sverige är söndagen den 11 
september år 2022. Då är det val till riksdagen. Det är 
också val till kommun och region. År 2024 är det 
nästa val till Europaparlamentet.

Det finns fyra allmänna val:

• till riksdagen
• till regionsfullmäktige
• till kommunfullmäktige
• till Europaparlamentet

I kapitlet ”Demokratins karta” beskrivs vilken typ 
av frågor som bestäms på de olika nivåerna. Det 
finns regler om vem som får rösta i de olika 
valen. 

Du får rösta i kommun- och regionsvalet om 
du är:

• svensk medborgare och folkbokförd i
Sverige eller

• EU-medborgare, eller medborgare i
Norge eller Island och är folkbokförd i
Sverige eller

• medborgare i något annat land och har
varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen. 

Den som får rösta till kommunen 
respektive region kan också väljas till
politiska uppdrag. 

Du får rösta i riksdagsvalet om du är:

• svensk medborgare och är – eller någon
gång har varit – folkbokförd i Sverige.

Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på 
valdagen. 

Du får rösta i valet till Europaparlamentet om 
du är:

• svensk medborgare och är, eller någon
gång har varit, folkbokförd i Sverige eller

• EU-medborgare och är folkbokförd i
Sverige 30 dagar före valet. Du måste
också skicka en anmälan till
länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige
istället för i det land du är medborgare i.

Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på 
valdagen. 
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Så här röstar du
Före valet får alla som har rätt att rösta sitt 
röstkort. Det kommer med posten cirka tre 
veckor före valet. Där står det i vilken lokal du 
ska rösta och vilka val du har rätt att rösta i. 

I vallokalen får du ett valkuvert för varje val som 
du har rösträtt till. Där finns även valsedlar från 
partierna som du kan ta av. Valsedlarna är gula 
för val till riksdagen blå för val till 
regionsfullmäktige och vita för val till
kommunfullmäktige. 

I vallokalen finns det skärmar. Gå bakom en 
skärm och lägg en valsedel i varje kuvert. Du får 
inte vika någon valsedel. Klistra igen kuverten. 
Du måste stå ensam bakom skärmen. Ingen 
annan får veta vad du röstar på. Du röstar 
anonymt. 

När du har klistrat igen valkuverten ger du dem 
till valförrättaren, som är ansvarig för röstningen 
i vallokalen. Valförrättaren är opartisk och är inte 
representant för något parti. Den personen kan 
inte se vilket parti du har röstat på. Du måste 
kunna legitimera dig eller på annat sätt 
styrka/bevisa att du är du. 

Den som är sjuk, funktionshindrad eller gammal 
och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller 
röstningslokal kan rösta med bud. Man kan 
också rösta med bud om man är intagen på 
häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor 
utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren 
vara bud åt dig. 

Den som inte kan rösta i sin vallokal på 
valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. 
Förtidsröstningen får börja 18 dagar före 
valdagen och pågå fram till och med valdagen. 

Läs mer på Valmyndighetens hemsida. 

http://www.val.se/
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Vad ska jag rösta på?

Alla partier grundar sig på en övertygelse om att 
just deras idéer om hur samhället ska fungera är 
de bästa. Ett sätt att övertyga andra är att 
använda sig av retorik. Det betyder konsten att 
tala. Partierna använder sig även av bilder, till 
exempel på affischer, i annonser och i 
reklamfilmer. Genom att använda olika knep går 
det att få den som lyssnar, läser eller tittar att bli 
nyfiken, berörd, engagerad och kanske till slut 
övertygad. När du tar del av information från de 
politiska partierna är det viktigt att du tänker 
kritiskt. Lyssna på vad som egentligen sägs och 
försök att förstå vad de olika partierna menar 
när de använder olika ord, begrepp och bilder. 

För en del människor är det en speciell fråga 
som avgör vilket parti de väljer att rösta på. Det 
kan vara klimatet, synen på droger, jämställdhet 
eller skolan. Då kanske de väljer det parti som 
de tycker har bäst lösning på just den frågan, 
även om de inte riktigt håller med om andra 
frågor. Andra tycker att det är viktigast att rösta 
på det parti som de tycker har bäst samhällssyn 
totalt sett. Då röstar de på ett parti som delar 
ens värderingar inom så många områden som 
möjligt. 

Hur kan du då få reda på vad de olika partierna 
tycker? Du kan exempelvis gå in på partiernas 
hemsidor och försöka hitta mer information om 
deras politik. När valrörelsen sätter igång på 
allvar brukar partierna ha så kallade valstugor 
på stan. Där kan man få information om vad 
partierna vill och diskutera politik. Gör ett besök i 
valstugorna! 

Om riksdagspartierna

Tidningen 8 Sidor beskriver riksdagens åtta 
partier på lättläst svenska och via korta 
videofilmer. 8 Sidor hör inte till något politiskt 
parti eller någon förening. Det är Myndigheten 
för tillgängliga medier som ger ut 8 Sidor. 

http://8sidor.se/partierna/ 

Partiernas hemsidor

Centerpartiet på lättläst svenska: 

https://www.centerpartiet.se/ovrigt/lattlast.html 

Feministiskt initiativ på lättläst svenska: 

https://feministisktinitiativ.se/sprak/lattlast/ 

Kristdemokraterna på lättläst svenska: 

https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/ 

Liberalerna: 

https://www.liberalerna.se/ 

Miljöpartiet de gröna: 

https://www.mp.se/ 

Moderaterna: 

https://moderaterna.se/ 

Socialdemokraterna på lättläst svenska: 

https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/ 

Sverigedemokraterna: 

https://sd.se/ 

Vänsterpartiet på lätt svenska. Kan läsas på 
många språk: 

http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska 

http://8sidor.se/partierna/
https://www.centerpartiet.se/ovrigt/lattlast.html
https://feministisktinitiativ.se/sprak/lattlast/
https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/
https://www.liberalerna.se/
https://www.mp.se/
https://moderaterna.se/
https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/
https://sd.se/
http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska
https://www.centerpartiet.se/ovrigt/lattlast.html
https://feministisktinitiativ.se/sprak/lattlast/
https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/
https://www.liberalerna.se/
https://www.mp.se/lattlast
https://moderaterna.se/var-politik-pa-lattlast-svenska
https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/
https://sd.se/
http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska


32 

region



Allt färre demokratier i världen

Allt fler människor i världen bor i länder som blir 
mindre demokratiska. Det menar forskningsinsti-
tutet V-Dem (Varieties of Democracy) i en rapport 
där de har mätt hur demokratiska länder är. V-Dem 
mäter många olika delar av demokratin, som visar 
hur komplex demokrati faktiskt är.

Idag lever 68 procent av jordens befolkning i länder 
som inte är demokratiska. Det innebär att världen 
är tillbaka på samma nivå som 1989, då Berlin-
muren föll och länderna i det före detta Östeuropa 
började bli demokratiska. Det innebar bland annat 
länderna gick från enpartistyre, där det bara var 
möjligt att rösta på ett enda parti, till fria val med 
flera partier. Länderna ökade även yttrande- och 
tryckfriheten. Idag går istället utvecklingen åt andra 
hållet.

Forskningsinstitutet V-Dem kallar detta för en 
autokratisering. Det vill säga att demokratin är på 
tillbakagång i många länder. Det innebär att utveck-
lingen i landet går åt ett håll där all makt finns hos 
den grupp eller person som styr landet. Detta kallas 
landet blir en autokrati. År 2010 bodde sex procent 
av jordens befolkning i länder där demokratise-
ringen går tillbaka. År 2020 var siffran 34 procent. 
V-Dem mäter bland annat yttrandefriheten, som
begränsas kraftigt i allt fler länder. De senaste tio 
åren har många länder begränsat möjligheterna för

civilsamhället. Det kan exempelvis innebär att de 
som är engagerade i en organisation hotas, miss-
handlas och fängslas för att de organiserar sig och 
försöker göra sin röst hörd. 

Staffan I. Lindberg är professor och föreståndare 
för V-Dem-institutet. Han beskriver att autokrati-
seringen ser liknande ut i olika länder. Det börjar 
oftast med att yttrandefriheten begränsas, och 
massmedier (tv, tidningar, internet med mera) un-
dermineras. Därefter ger sig regimen på civilsam-
hället, det vill säga föreningar och organisationer 
där medborgare engagerar sig och begränsas möj-
ligheterna att protestera och göra sin röst hörd. På 
så vis skapar sig regimen kontroll över de som är 
kritiska mot de som har makten, och de kontrollerar 
även dem som kan berätta om vad som händer. 
Regimen sprider även desinformation, det vill säga 
osann information som har till syfte att skada eller 
påverka människor. Ofta handlar det om att öka 
polariseringen – och öka känslan av klyftor mellan 
olika grupper i samhället, exempelvis en viss etnisk 
grupp i landet. Detta kan sedan makthavarna ut-
nyttja i sin politik. Nästa steg i autokratiseringen är 
att angripa officiella institutioner, som domstolarna. 
Staffan Lindberg menar att detta är exakt det som 
Vladimir Putin har gjort i Ryssland. 

33



Unga demokratier är ofta mer sårbara för autokrati-
sering, medan länder som varit demokratiska under 
lång tid är mer motståndskraftiga för en sådan 
utveckling. I sex av de tio länder där bolsonaro.png-
demokratin på mest tillbakagång, drivs utvecklingen 
av högernationalistiska och reaktionära partier som 
är emot mångfald, exempelvis när det gäller kultur 
och åsikter. Detta gäller Brasilien, Ungern, Indien, 
Polen, Serbien och Turkiet. Under 2010-202 har 
Indien som länge/historiskt har varit en föregångs-
land i demokratitänkadet gått mot en autkratisering.

I Polen har det högernationalistiska regeringspartiet 
tagit kontroll över rättsväsendet, public service och 
på olika vis inskränkt de mänskliga rättigheterna i 
landet (länk till faktaruta på annan sida). Ungern 
får ofta kritik av bland annat EU för inskränkningar 
i mediefriheten, i rättsväsendets oberoende och i 
rättigheter för HBTQI-personer. 
 
I 80 procent av de länder där det sker en autokrati-
sering slutar det med att demokratierna avskaffas.

Varieties of Democracy, 
V-Dem
Det här kapitlet baseras på en demokratirapport 
från det internationella forskningsinstitutet Varieties 
of Democracy, förkortat V-Dem. V-Dem är värl-
dens största databas för att mäta demokrati och ett 
forskningssamarbete där över 3 000 forskare och 
andra experter från 180 länder medverkar. V-Dem 
har utvecklat en ny metod för att mäta demokrati så 
objektivt och korrekt som möjligt. Med hjälp av 450 
indikatorer räknar de ut graden av demokrati i ett 
land. Eftersom demokrati är komplext och mycket 
mer än bara fria val, så mäter V-Dem även bland 
annat läget i landet när det gäller rättigheter, delta-
gande och jämlikhet. 
V-Dem Institute drivs av statsvetenskapliga insti-
tutionen vid Göteborgs universitet. https://www.v-
dem.net/

Talibanernas maktövertagande i 
Afghanistan
Afghanistan är ett exempel på ett land som snabbt 
har gått över till att bli en autokrati. Den 15 augusti 
tog talibanerna makten i Afghanistan. En av de sa-
ker som snabbt ändrades var att flickor från årskurs 
sex och uppåt inte fick gå i skola. Talibanerna har 
lovat att de ska få gå tillbaka till skolan, men sedan 
har de ändrat sig igen. Kvinnors rättigheter har 
snabbt försämrats under talibanernas styre. Kvin-
nor får inte längre yrkesarbeta, och deras rörelsefri-
het har begränsats oerhört mycket. Kvinnor som rör 
sig ute i samhället utan sällskap kan exempelvis bli 
trakasserade eller vägras att gå på en buss. Det är 
inte längre tillåtet för kvinnor att idrotta. Talibanerna 
menar att islam inte tillåter det. 
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De som engagerar sig i demokratirörelser utsätts 
för kidnappning, misshandel, hot och attacker. Att 
framföra någon slags kritik mot talibanernas styre 
är strängt förbjudet. 
Läs mer om Afghanistan på lätt svenska 

https://8sidor.se/varlden/2021/08/svarare-liv-i-af-
ghanistan/

Elektoral och liberal demokrati
Begreppet demokrati skapades i antikens Grek-
land. Sedan dess har innebörden av demokrati 
utvecklats mycket, och i olika delar av världen kan 
vi också ha olika syn på vad demokrati egentligen 
innebär. När V-Dem Institute tittar på hur demokra-
tiskt ett land är, mäter de 450 olika aspekter. 

mer än så. Demokratin förutsätter engagemang, in-
flytande och deltagande, även mellan valen. Demo-
krati handlar om respekten för alla människors lika 
värde, individens frihet och möjlighet att påverka, 
uttrycka sig och delta.

När V-Dem Institute bedömer hur demokratiskt 
ett land är använder de även begreppet liberal 
demokrati. Det är när ett land även har ett funge-
rande oberoende rättsväsende, institutioner och 
grundlagar som garanterar medborgarnas fri- och 
rättigheter av olika slag. Det gäller bland annat ett 
självständigt civilsamhälle, det vill säga förening-
ar, religiösa samfund och andra sammanhang där 
människor organiserar sig. Självständiga medier är 
en annan central delar av ett demokratiskt samhäl-
le. Makten i landet är delad, det vill säga att staten 
kan inte styra över exempelvis domstolarna eller 
vad som för sägas och skrivas i medierna. Det 
ska finnas garantier för att alla behandlas lika inför 
lagen. Även minoriteter i samhället har rättigheter. 
Sverige, övriga Norden och Tyskland är ett exem-
pel på liberala demokratier.

De lägsta kraven för att ett land ska anses de-
mokratiskt är att ha fria och rättvisa val samt lika 
rösträtt. Det ska även finnas grundläggande yttran-
defrihet och föreningsfrihet. Detta definierar V-Dem 
Institute som elektoral demokrati. Men demokrati är 
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Föreningsfrihet

Föreningsfriheten, även kallad organisationsfrihet, 
innebär en rätt att gå samman med andra och bilda 
organisationer. Det innebär även en frihet att inte 
behöva vara med i någon förening.

Föreningsfriheten är en grundläggande rättighet i 
Sveriges grundlag. Det är även en frihet som finns 
med i FN:s konvention om de medborgerliga och 
politiska rättigheterna. 

Som medlemmar i en förening, organisation, parti 
eller religiöst samfund har vi rätt att ordna sam-
mankomster för att säga vad vi tycker och även 
informera andra om våra åsikter och idéer. Detta är 
grundläggande friheter för oss som medborgare i 
en demokrati.

Demokrati versus autokrati

Forskningsinstitutet V-Dem visar att det går att 
mäta att samhällen som är demokratiska har en rad 
mätbara fördelar jämfört med autokratier. Här är 
några exempel:

Demokratiska länder har stabilare och mer förut-
sägbar ekonomisk tillväxt. 

Demokrati leder till att fler får en högre utbildning. 
I länder där demokratin stärks, lägger staten mer 
pengar på utbildning. 

Människor som lever i demokratier har bättre till-
gång till hälso- och sjukvård. Forskning visar att när 
ett land övergår till att bli demokratiskt ökar medel-
livslängden med tre procent inom tio år.

Demokrati är avgörande för att människor ska 
leva i fredliga och rättvisa samhällen. Demo-
kratier är bättre på att inte föra krig med var-
andra. I demokratiska länder är det även färre 
inbördeskrig och andra oroligheter än i auto-
kratier. 

Demokratiska länder har fler åtgärder mot 
klimatförändringar. Högutvecklade demokratier 
har nära 20 procent högre politiskt åtagande 
för att bekämpa klimatförändringarna, jämfört 
med slutna autokratier. 

Demokrati leder till högre nivå av kvinnors del-
tagande och representation. Demokrati stärker 
även kvinnors rättigheter.  
Demokratiska länder är bättre på sociala 
skyddssystem.  

Källa: Democracy Report 2022: Autokratization 
Changing Nature?, V-Dem Institute, 
https://www.v-dem.net/democracy_reports.html
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Diskussionsfrågor
Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Läs beskrivningarna av demokratier och autokra-
tier. Hjälp varandra att förstå de olika begreppen. 
Vad är era tankar om vad demokrati respektive 
autokrati innebär?

Finns det tecken på en tillbakagång för demokra-
tin även i Sverige? Kan du se exempel på krafter 
som exempelvis vill begränsa pressfrihet, är emot 
mångfald?

När kriget i Ukraina bröt ut infördes hård censur 
och Putin-regimen förbjöd ryssarna att kalla kriget 
för krig – istället måste man säga ”militär specia-
loperation”. Vad leder det till att medborgarna i ett 
land inte får ta del av nyheter om vad som sker, 
exempelvis i ett krig? Vad får det för konsekven-
ser för demokratin att regimen bestämmer hur 
olika saker får beskrivas?

Besök sidan med Reportrar Utan Gränsers 
pressfrihetsindex. Titta gärna på hur det ser ut för 
olika länder. Vad är era tankar om pressfriheten i 
världen? Varför är just journalister utsatta i många 
länder?

Ska vem som helst kunna säga vad som helst? 
Vilka begränsningar finns idag för yttrandefrihe-
ten i Sverige? Vad kan det bli för konsekvenser 
om yttrandefriheten begränsas mer? Läs mer 
om Sveriges grundlagar, bland annat yttrandefri-
hetsgrundlagen här https://www.riksdagen.se/sv/
sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

Hur kan den som är engagerad i en organisation i 
Sverige vara med och stärka demokratin? I Sverige? 
Hur kan man stötta dem som kämpar för demokrati i 
andra länder?
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Diktaturerna på global frammarsch, artikel från forskning.se 
https://www.forskning.se/2022/03/09/diktaturerna-pa-global-frammarsch/ 
 
Hur går det till när demokratin nedmonteras i ett land? Staffan Lindberg, professor i statsve-
tenskap, presenterar sin forskning i ett program från Utbildningsradion.  
https://urplay.se/program/226142-ur-samtiden-allt-farre-demokratier-i-varlden-sa-har-avvecklas-varl-
dens-demokratier 
 
Fler program i serien UR Samtiden - Allt färre demokratier i världen 
https://urplay.se/program/226142-ur-samtiden-allt-farre-demokratier-i-varlden-sa-har-avvecklas-varl-
dens-demokratier 
 
Om Vladimir Putin och utvecklingen i Ryssland 
https://www.so-rummet.se/kategorier/vladimir-putin# 
 
Reportrar Utan Gränser Belarus journalister i exil.   
Belarus är ett av de svåraste länderna i Europa för oberoende journalister att arbeta i. Sedan 
det riggade presidentvalet 2020 är journalistkåren en måltavla för regimen och minst 300 
journalister har tvingats i exil, bland annat till Ukraina där kriget rasar. Nu kämpar de för att 
bevaka sitt hemland på distans. 
https://www.reportrarutangranser.se/ny-rapport-belarus-journalister-i-exil/ 
 
Mer om pressfrihet, Reportrar Utan Gränser Pressfrihetsindex https://www.reportrarutangranser.
se/pressfrihetsindex/ 
 
I ryska medier får inte det ryska kriget kallas krig 
När händelserna rapporteras i ryska medier så är det under beskrivningen ”militär specialo-
peration”. 
https://www.svt.se/nyheter/forfattaren-i-ryska-medier-far-inte-det-ryska-kriget-kallas-krig 
 
Ungern inte längre en demokrati. Ungern är det land i världen som sett den största demokra-
tiska tillbakagången under de senaste tio åren, enligt V-Dem-institutets index.  https://www.
europaportalen.se/2020/03/rapport-ungern-inte-langre-en-demokrati  
https://www.europaportalen.se/2021/03/stor-demokratiranking-polen-och-ungern-tappat-mest-i-varl-
den 
 
Så fungerar yttrandefrihet 
https://www.youtube.com/watch?v=2nkLqq9einE 
 
Går det att mäta demokrati?  
https://arbetet.se/2021/03/17/gar-det-att-mata-demokrati/

Läs-mer-tips
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Mot framtidens samhälle
Bortom höger och vänster

I svensk politik har partierna traditionellt sett 
placerats längs med en så kallad höger-vänster-
skala. Enligt den skalan finns exempelvis 
Moderaterna till höger och Vänsterpartiet till 
vänster. Liberalerna och Centern brukar 
placeras ungefär i mitten. Höger-vänster-skalan 
utgår till stor del ifrån hur de olika partierna ser 
på ekonomiska frågor. Partier mer till höger på 
den här skalan, brukar förespråka låga skatter, 
mer privata alternativ inom exempelvis sjukvård. 
Man vill i större utsträckning låta marknaden 
sköta sig själv. Inom partier mer till vänster på 
skalan förespråkar man bland annat högre 
skatter för att utjämna ekonomiska skillnader i 
samhället och tycker att staten ska ta en mer 
aktiv roll. 

På senare år är det många som tycker att den 
här traditionella höger-vänster-skalan inte längre 
stämmer så bra när man vill förklara vad 
partierna står för. Många menar att vilket parti 
man röstar på handlar mer om livsstil och 
identitet än om ekonomisk politik. Den som 
exempelvis lever på en liten gård på 
landsbygden, odlar sina egna grönsaker och har 
sina barn i en liten skola i grannbyn identifierar 
sig troligtvis med andra som lever på det viset. 
Den personen väljer troligen att rösta på ett parti 
som lyfter fram frågor som den kan känna igen 
sig i. 

Ett sätt att förklara skillnaderna mellan de olika 
politiska partierna och deras värderingar kallas 
för GAL-TAN. GAL står för Gröna, Alternativa 
och Liberala. TAN står för Tradition, Auktoritet 
och Nationalism. Vissa av de politiska partierna 
kan vara enkla att placera i varsin motpol enligt 
GAL-TAN. Miljöpartiet kan exempelvis placeras i 
GAL medan Sverigedemokraterna blir TAN. De 
två stora partierna Socialdemokraterna och 
Moderaterna har däremot svårare att passa in 
på den här skalan. Deras väljare finns också 
utmed hela skalan. 

Vilket parti vi väljer att rösta på hänger ihop med 
vilka värderingar vi har och även vilken 
människosyn vi har. Det påverkas av om vi litar 
på eller misstror varandra. Det påverkar även 
om vi litar på att det demokratiska systemet kan 
lösa de utmaningar som finns. 
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Visioner för världen
Vilket samhälle vill vi ha i framtiden? Hur ser 
våra visioner ut för vårt eget land och för 
världen? FN, Förenta Nationerna, har beskrivit 
sin vision i något som kallas Agenda 2030, som 
antogs i september 2015. Den består av ett 
antal globala mål som tar sikte på år 2030. Det 
här är de övergripande målen: 

• Vi vill avskaffa alla former och
dimensioner av fattigdom och hunger.

• Vi ska skydda planeten från att förstöras.
• Vi vill skapa fredliga och rättvisa

samhällen som är fria från rädsla och
våld.

Målet är att världens länder ska kunna utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt 
skydda planeten. 

En viktig grund för Agenda 2030 är respekten 
för allas lika värde. Alla människor har rätt att få 
det bättre och vi behöver hjälpas åt för att nå dit. 
Sverige är ett av de länder som står bakom 
Agenda 2030. 

Vi blir mer toleranta
På många håll i världen är det för närvarande 
inte idéerna om allas lika värde som är 
drivkraften i politiken, utan helt andra idéer. Så 
kallade populistiska partier göds istället av den 
oro och misstro som finns hos vissa grupper i 
samhället. Hos högerextrema krafter ses 
mångfald som något farligt. Det finns en misstro 
mot att demokratin kan lösa problemen som 
finns i samhället. En del tycker istället att en 
auktoritär ledare, en person som helt på egen 
hand bestämmer vad som ska göras, vore 
bättre. 

Om man tittar på tidningsrubrikerna eller läser 
vissa diskussionstrådar i sociala medier, kan det 
vara lätt att känna sig pessimistisk över 
utvecklingen i samhället. Men faktum är att 
världen blir allt bättre på många sätt – folk får 
det bättre och lever längre. Antalet människor 
som lever i extrem fattigdom minskar hela tiden. 
De långsiktiga globala trenderna visar även att 
toleransen ökar för varje generation. Fler och 
fler människor i världen tycker att det är viktigt 
att alla ska ha lika möjligheter. Fler och fler 
tycker att det är fel att människor diskrimineras 
för sitt kön eller hudfärg. Det finns en global 
utveckling där fler människor inte längre 
accepterar rasism. 
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Vilka idéer ska styra?
En svensk undersökning från hösten 2017 visar 
att många människor är beredda att själva 
aktivera sig för demokratin. En majoritet av de 
unga som tillfrågades kan tänka sig att på sin 
fritid engagera sig för att stärka demokratin i 
Sverige. 

Vi har flera gånger i det här materialet betonat 
hur viktig varje persons röst är. Att använda 
rättigheten att rösta i allmänna val innebär att 
vara med och påverka vilka idéer som ska styra 
politiken framöver. Ska samhället i framtiden 
grunda sig på en misstro mot varandra? Ska vi 
ge upp våra demokratiska rättigheter och istället 
lämna över besluten åt en stark ledare? Eller 
ska samhället i framtiden bygga på tillit och en 
vilja att göra det bättre för alla, på en planet som 
vi vårdar även för framtida generationer? 
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Läs-mer-tips

Om Agenda 2030 

Studier om tillit, SOM-institutet 

Rapport om Sverigedemokraternas ideologi 

Debattartikel om unga människors syn på demokrati 

Artikel om tolerans 

Artikel om utvecklingen mot mer frihetliga värderingar i världen 

Artikel om ökad pessimism i samhället och dess orsaker och konsekvenser 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/regntunga-skyar
http://arenaide.se/rapporter/den-farliga-mangfalden-om-sverigedemokraternas-varldsbild/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannan-ung-politiker-ska-inte-styra-sverige%20%0D
http://fof.se/tidning/2016/1/artikel/toleransen-okar
http://fof.se/tidning/2016/11/artikel/alla-gar-mot-mer-frihet
http://fof.se/tidning/2016/9/artikel/den-nya-pessimismen
http://fof.se/tidning/2016/1/artikel/toleransen-okar
http://fof.se/tidning/2016/11/artikel/alla-gar-mot-mer-frihet
http://fof.se/tidning/2016/9/artikel/den-nya-pessimismen


44 

Avslutning och reflektion
Summera vad ni har gjort och vilka frågor ni har diskuterat. Lägg gärna till personliga reflektioner om vad 
ni såg och tänkte och om hur gruppen som helhet reagerade. 

Låt sedan var och en i gruppen fundera på frågorna: 

• Vilka nya tankar har du fått?
• Vad är det som berört dig mest?
• Vad kommer du att ta med dig härifrån?

Gå varvet runt och låt var och en svara utan att bli avbruten. 

Nu när cirkeln är slut är det bra att fånga upp allas tankar kring cirkeln. Gör gärna en skriftlig utvärdering 
där var och en får svara på frågorna och som ni lämnar till NBV-kontoret. 

• Vad har varit bra?
• Vad har varit mindre bra?
• Hur kan man gå vidare?
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