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Kunskap, Bildning och Insikt är namnet på den skrift som denna studieplan ut-
går ifrån. Skriften består av en sammanställning av aktuell forskning inom tre 

olika områden i NBVs strategiska omvärldsarbete; civilsamhälle, värderingsföränd-
ringar och alkohol och andra droger. Skriften innehåller tre artiklar skrivna av olika 
författare med olika perspektiv. Den gemensamma nämnaren är demokratin och 
dess förutsättningar. I artikeln om Civilsamhället och demokratin lyfts exempelvis 
följande frågor; Vilka utmaningar står föreningslivet inför när det gäller demokratiskt 
inflytande? Är den formella organisationen en del av lösningen, ett hinder eller irrel-
evant? Inom artikeln Tillit, tolerans och mediers påverkan aktualiseras frågor såsom; 
Vilken roll spelar värderingar som tillit och tolerans för att skapa en gott samhälle? 
Hur påverkar det nya medielandskapet demokratin och oss medborgare? Och i den 
avslutande artikeln om Makt, politik och alkohol; Vems intresse får störst genomslag i 
politiken och samhällsutvecklingen? Vem har makten? Och hur ser det ut för alkohol-
politiken? Modulerna i studiecirkeln bygger på de tre artiklarna som är sinsemellan 
fristående och går att läsa oberoende av varandra.  
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Om studiecirkeln 
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där delt-

agarna 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 tio 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 studi-
etimme är 45 min 
•  träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietim-
mar 
•  arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts

 TA  K O N TA K T  M E D  N Ä R M A S T E  N B V - K O N TO R  S Å 
H J Ä L P E R  D E  E R  AT T  K O M M A  I G Å N G
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Civilsamhället
och demokratin

"MEDBORGERLIGT 
ENGAGEMANG OCH 
CIVILSAMHÄLLETS 
ROLL SOM MÖJLIG 
INFLYTANDEKANAL."

Läs sidorna 6-9; Inledning och Centrala begrepp

Ett föränderligt samhällsengagemang 

Samhällsengagemanget i Sverige idag tycks vara mer 
mångfacetterat och föränderligt än tidigare, men inte 
nödvändigtvis mindre. Enligt befolkningsundersökning-
ar ligger det medborgerliga engagemanget på samma 
nivå idag som i början av 1990-talet när det började mä-
tas. 

Vad innebär det för den eller de förening du är engag-
erad i? Vad innebär det för olika folkrörelser? Och vad 
innebär det i ett bredare samhällsperspektiv?

MODUL 1 

Träff 1

Diskutera

CIVILSAMHÄLLET
OCH DEMOKRATIN



Maktresurs för medborgaren 

En av de funktioner som är utmärkande för folkrörelse-
modellen är den röstbärande funktionen. Enligt forskare 
utmanas denna funktion på olika sätt idag – föreningen 
som kanal för inflytande kan sägas vara utmanad. En-
ligt några av de forskare som refereras till skulle färre 
medborgare idag vara representerade genom civilsam-
hällesorganisationer samtidigt som folkrörelser skulle 
ha svårare att påverka beslut på den politiska arenan. 
Länken mellan medborgare och politik är, utifrån detta 
resonemang, av olika skäl svagare idag jämfört med tidi-
gare. Detta kan sägas utmana det organiserade kollektiva 
handlandet som maktresurs för medborgaren.

Hur ser ni på det ur ett bredare samhällsperspektiv? Och 
utifrån den eller de föreningar du är engagerad i?

Medlemskapet och påverkan

I Sverige står ofta folkrörelseengagemanget modell för 
det traditionella engagemanget. Ett engagemang med 
medlemskap och koppling till en formell organisation 
är ofta norm. Utifrån denna referensram betraktas, 
och kanske även bedöms, de engagemangsformer som 
kommer till uttryck på annat sätt. Flera traditionella 
folkrörelser tappar dock medlemmar. Olika skäl kan fin-
nas till det. Ett skäl skulle, enligt Papakostas, kunna vara 
att medlemskapet som institution håller på att förändras 
och att organisationer vänder medlemmar ryggen. 
Papakostas menar att medlemskapet som institution 
håller på att förändras. Känner ni igen er i bilden av att 
organisationer idag vänder medlemmarna ryggen? Om 
ni göra det, vad kan och bör göras?

Direktdemokrati

2014 års statliga Demokratiutredning betonade vikten av att öka den politiska jämlikheten och föreslog som mål för 
demokratipolitiken ”en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. Demokratiformer som 
direktdemokrati har sitt ursprung i en jämlikhetstanke. En risk med direktdemokrati är dock att redan starka grupper i 
samhället får ytterligare en arena för påverkan, medan andra grupper inte alls kommer till tals. Medan den representativa 
demokratin kan ses som den mest jämlika demokratiformen, det vill säga en individ en röst, finns en risk för att direkt 
demokrati i praktiken istället ökar den politiska ojämlikheten. 

Bör den direkta demokratin bedömas utifrån visionen om en mer jämlik demokrati eller utifrån dess brister, som bland an-
nat påpekas av forskare? Vi avskaffar ju inte den representativa demokratin, det vill säga en individ en röst, för att samtliga 
röstberättigade inte röstar. Men å andra sidan, har vi råd att använda demokratiformer som riskerar försämra resurssvaga 
gruppers möjlighet ytterligare när det gäller att göra sina röster hörda? 

Hur ser ni på möjligheterna med direktdemokrati? Är det en demokratiform med potential? Eller en demokratiform som bör 
undvikas på grund av bristande jämlikhet i praktiken?

DiskuteraDiskutera

Diskutera

UTMANINGAR FÖR FÖRENINGEN 
SOM KANAL FÖR INFLYTANDE

DIREKTDEMOKRATI OCH 
INBJUDET DELTAGANDE

Träff 2

Träff 3

Läs sidorna 10-13

Läs sidorna 14-15



Det individualiserade ansvarstagandet

Det finns olika sätt att se på frågan om var ansvaret för politiska problem bör placeras – hos individen eller inom det politis-
ka systemet. Det individualiserade ansvarstagandet i form av politisk konsumtion (exempelvis att konsumenter väljer bort 
varor från företag som brister när det gäller personalpolitik eller miljöengagemang) kan ses som ett uttryck för när med-
borgare själva agerar när de ser regeringars icke-agerande eller när de uppfattar regeringars och organisationers beslut som 
otillräckliga. 

Hur ser ni på det individualiserade ansvarstagandet exempelvis i form av politisk konsumtion i relation till regeringars 
politiska ansvar? Kan det individualiserade ansvarstagandet ses som ett sätt att tydliggöra för regeringar vad opinionen anser 
och därmed leda till att regeringar agerar tydligare? Eller kan det individualiserade ansvarstagandet leda till att regeringar 
backar från ansvar eftersom det redan finns de som engagerar sig i frågan, det vill säga individer?  

Diskutera

DEN FORMELLA ORGANISATIONEN – 
LÖSNING, HINDER ELLER IRRELEVANT?

Träff 4

Civilsamhället – ett hinder för delaktighet?

Några av forskarna som refereras till i texten uppmanar 
till att kritiskt granska vilka som finns representerade i 
det ideella arbetet. Detta utifrån att medborgare med 
sämre resurser inte alltid har samma tillgång till påver-
kanskanaler och att det därmed kan finnas en risk att 
”de strukturer (inom civilsamhället) som ger utrymme 
för politisk påverkan […] i sin tur kan utgöra hinder för 
vissa gruppers delaktighet”.  

Vad tänker ni om det?

Det politiska samtalet

Ordförande i 2014 års Demokratiutredning, Olle Wäst-
berg, betonar folkrörelsers och politiska partiers roll 
för att främja det politiska samtalet, inte minst i så 
kallade utanförskapsområden och på nätet. Forskare 
som studerat den nya urbana rättviserörelsen, i så 
kallade utanförskapsområden, ser här en möjlighet att 
vidga civilsamhällets ideologiska räckvidd. Men det har 
även, genom annan forskning, visat sig att exempelvis 
etablerade civilsamhällesorganisationer och unga i den-
na typ av områden kan ha olika verklighetsuppfattning 
(se Röster från Orten, sidan 12). Det innebär att det kan 
finnas olika uppfattningar om vad det politiska samtalet 
ska handla om. 

Hur kan en folkrörelse bidra till att främja ett politiskt 
samtal där även nya röster kan komma till tals?  

Hur kan nya medlemmar och nya grupper få sina röster 
hörda i väl inarbetade organisationsstrukturer?

DiskuteraDiskutera

AVSLUTANDE REFLEKTIONER – 
CIVILSAMHÄLLET OCH DEMOKRATIN

Läs sidorna 16-19

Läs sidorna 20-23



Tillit, tolerans och 
mediers påverkan

Tillit är samhällets kitt

Förtroendet för samhällets institutioner och tillit till an-
dra människor är viktigt för att ett samhälle ska fungera 
bra. Ibland liknas tilliten vid en form av smörjmedel som 
gör att beslut på alla nivåer går smidigare. I länder där 
den sociala tilliten är hög märks sådant som anses repre-
sentera ett gott samhälle, såsom en stabil demokrati, låg 
korruption, god ekonomi och bra folkhälsa. Forskningen 
visar att den sociala tilliten i Sverige är fortsatt hög och 
stabil. 95 procent upplever att de är en del i samhället 
och 85 procent att de behövs i detsamma. 

Hur kan det komma sig att det för många känns som att 
tilliten sjunker och att den är mycket lägre än vad forsk-
ningen visar att den faktiskt är i Sverige? 

Grupper som tappar i tillit

Den generella tilliten i Sverige har legat på en stabil och 
hög nivå sedan 1990-talet då mätningarna inleddes, 
men det finns vissa grupper som uppvisar sjunkande til-
litsnivåer; bland arbetslösa, personer med självupplevt 
hälsa och personer med sjuk- och aktivitetsersättning. 
Även unga under 30 uppvisar en negativ trend vad gäller 
tillitsnivåer. Tilliten är också klart lägre i vissa politiska 
grupper, tex sympatisörer till Sverigedemokraterna och 
de som inte har någon särskild partitillhörighet. Bilden 
av ett alltmer fragmenterat samhälle utvecklar sig. 

Vad kan du som individ, er förening respektive samhället 
i stort göra för att stärka tilliten i de utsatta grupperna? 

MODUL 2 

Träff 1

Diskutera Diskutera
SOCIAL TILLIT 

Viktiga principer för tillit

Principerna ”opartiskhet, saklighet och likabehandling” är viktiga för att skapa tillit. Det märks inte minst då forskarna har 
tittat på gruppen nyanlända. Danska studier visar att tilliten till andra ökar hos migranterna från låglitarländer om de blir 
behandlade på ett opartiskt och rättvist sätt av myndigheterna. Ju mer de upplever att polis, rättsväsendet och sociala myn-
digheter bemöter nyanlända och danskar på ett likvärdigt och opartiskt sätt, desto mer litar de på människor i allmänhet. 
Sambandet mellan tillit och upplevelse av korruption är tydligt. De som tror att politiker och tjänstemän är korrupta tenderar 
också att misstro andra människor.

Fundera över principerna opartiskhet, saklighet och likabehandling. Varför är de så viktiga för att skapa tillit, tror ni? 

Diskutera

Inför träffen läs sidorna om tillit; 26-35.



Tolerans som begrepp

Det finns olika synsätt på hur man bör bete sig för att 
vara tolerant. Ett vanligt synsätt är att en tolerant indi-
vid accepterar eller tillåter åsikter, värderingar eller be-
teenden som egentligen anses som problematiska eller 
svårhanterliga för personen. På s.37 kan ni läsa om tre 
olika synsätt på tolerans.

Vad innebär tolerans för dig? Om ni upplevde det som 
svårt att definiera begreppet, vad beror det på, tror ni?

Mötesplatser som gör skillnad

Tolerans kan skapas genom de kontakter man får med 
personer som har en annan bakgrund än en själv, visar 
forskning. För att kontakten ska leda till ökad tolerans 
behöver mötet och mötesplatsen vara personlig, positiv 
och ske på jämlika villkor. Finns det sådana mötesplats-
er som ni känner till? Hur skapar vi fler? Enligt ung-
domsstudien på s. 41-42 är delar av föreningslivet en 
mötesplats för redan toleranta ungdomar. 

Vad tänker ni om det?

Träff 2

Diskutera Diskutera

TID FÖR TOLERANS

”Det är upp till oss att bevara tilliten”

Det finns inget samband mellan terrordåd och främlingsfientlighet enligt den franska studien på sidan 43. Men det spelar 
roll hur politiker, medier och andra makthavare hanterar det som händer och hur man väljer att tala om invandrare och 
mångfald. 

Vad tänker ni om det? Hur ser det offentliga samtalet ut i Sverige? Vad betyder det att antidemokratiska krafter har ”fruktan 
som affärsidé”? Vad gör oro och fruktan med ett samhälle?

Diskutera

Läs sidorna 36-43



Ansvarstagande medier

Enligt medieutredningen från 2015 behövs ansvarsta-
gande medier idag mer än någonsin. Hur kan vi värna 
oberoende medier? 

Resonera kring begreppet medieborgare. Håller ni med 
om att det stämmer in på dagens medborgare? 

En polariserad samhällsdebatt 

Vi befinner oss alla i någon form av åsiktsbubbla och 
detta är inget nytt. Det har alltid funnits olika grupper 
och olika möjligheter att ta del av information. Hjärnan 
belönar oss dessutom med dopamin när våra åsikter 
bekräftas, medan den drar igång stresshormoner då vi 
blir motsagda. Det är inte konstigt att det känns skönare 
att befinna sig bland likasinnade. Vilka fördelar och risk-
er ser ni med detta? 

Journalisten Emanuel Karlsten undrar hur det kom-
mer sig att så många av oss har köpt teorier och tyck-
anden om att samhället skulle vara nära en kollaps och 
kallar de som klagar för ”en högljudd kollapsminoritet”. 
Håller ni med Karlsten? Vad kan man göra för att sansa  
debatten? 

Träff 3

Diskutera Diskutera

MEDIERNA OCH 
MEDIEBORGARNAS PERSPEKTIV

Källkritik för alla

Ett begrepp som används allt mer är MIK – medie- och kommunikationskunnighet. Det är ett samlingsnamn för många olika 
förmågor kopplade till medier och kommunikation och behövs för att stärka yttrandefriheten, informationsfriheten och 
pressfriheten. Det går att se MIK som en del av det demokratiska lärandet av idag – en förening av kunskap och bildning. Läs 
punkterna på s.47-48 och fundera över vad folkbildningen och civilsamhället kan göra för att stärka detta.

På sida 49 lyfter flera forskare behovet av det upplysta samtalet för att demokratin ska kunna bevaras. Vad tänker ni om det?

På Viralgranskarens hemsida kan ni lära er mer om källkritik i praktiken. https://www.metro.se/viralgranskaren

Diskutera

Läs sidorna 44-49



Makt, politik och alkohol 
vem bestämmer? 

Meningen med livet 

Författaren och filosofen Ayn Rands tankar om objektiv-
ismen har fått stor effekt för västvärldens syn på kapital-
ism och marknadsekonomi. Varje människa ses som ett 
mål i sig och bör, som högsta moraliska mål, ha sin egen 
lycka. Som en följd av detta avvisar objektivismen os-
jälviskhet och oegennytta och lyfter det rationella egen-
intresset först. Det som eftersträvas är en fri, ohindrad 
marknadsekonomi som skapar självständiga, aktiva och 
bättre människor.

Meningen med livet är din egen lycka – vad tänker du 
om det? Märker ni av Ayn Rands filosofi i det svenska 
sammanhanget?

Ojämlikheten ökar i Sverige

Sverige tillhör de mest jämlika länderna i OECD. Men 
inkomstskillnaderna mellan de rikaste och fattigaste 
tio procenten har ökat snabbare här än i något annat 
OECD-land mellan åren 1985 och 2012. 

Påverkar denna utveckling demokratins förutsättningar? 

MODUL 3 

Träff 1

Diskutera Diskutera
MAKTEN ÖVER POLITIKEN

Avsaknad av reglering

Transparency International kritiserar Sverige för att inte ha några krav på registrering av lobbyister och för att inte har någon 
etisk policy för riksdagsledamöter med riktlinjer för att bland annat hantera intressekonflikter. Utöver det lyfts ett område 
som anses vara speciellt riskfyllt utifrån ett korruptionsperspektiv; Sverige saknar reglering av bidrag till politiska partier. 

Hur ser ni på det här? Vad tror ni det beror på att Sverige saknar denna typ av reglering? 

Diskutera

Läs inledning sidan 52-61

TRE ASPEKTER AV MAKT



Läs sidan 62-67 

Viktigaste delarna i lobbyarbetet 

På sidan 63 återges vad några författare menar är de tio viktigaste punkterna för lobbyarbete. Punkt tre har ett `rörelse´-pers-
pektiv; ”Skapa intryck av en rörelse – se till att till synes oberoende grupper engagerar sig i frågan, till exempel debattartiklar 
undertecknade av 50 akademiker”.

Hur ser ni på listan i sin helhet?

Vad går det att dra för slutsatser av att en av punkterna handlar om att skapa en rörelse?

Diskutera

MAKTEN ÖVER TANKEN

En högerextrem reaktion

Trenden att allt fler accepterar starka, odemokratis-
ka ledare skriver bland annat en tysk tankesmedja om 
i rapporten Munich Security Report. Utvecklingen har 
gått mot populistiska och till och med främlingsfientli-
ga partier som upplever att nationen är hotad, med allt 
från ökad invandring till internationella eliter och insti-
tutioner. Tillsammans med falska nyheter och misstro-
ende mot politiker och eliter, så kan detta skapa en ond 
cirkel som hotar demokratin. Om människor upplever 
att deras röst inte räknas eller att etablerade partier inte 
står för deras intressen, så finns risken att man vänder 
sig till alternativa partier, bland annat högerextrema. 
Märks detta i Sverige? På vilket sätt i så fall? 

Läs sidan 68-71

”Tvivel är vår produkt” 

Tobaksindustrin ses som en föregångare när det gäller 
strategier att underminera och ifrågasätta det som talar 
emot de egna produkterna. Den inneboende osäkerhet 
som finns i all forskning har exempelvis utnyttjats för att 
skapa förvirring. I ett PM som blev offentligt i samband 
med rättegångarna i USA mot tobaksbolagen utmärker 
sig särskilt ett uttalande från en hög chef: ”Tvivel är vår 
produkt eftersom det är det bästa sättet att ifrågasätta 
`den uppsättning fakta´ som allmänheten tror på. Det 
är också ett sätt att skapa en kontrovers.” Det här var år 
1969. Hur ser läget ut idag när det gäller debatten kring 
fakta, faktaresistens och alternativa fakta?

DiskuteraDiskutera

MAKTEN ÖVER KUNSKAPEN

Träff 2



Utvecklingen av alkoholfrågan 

Det bästa sättet att förstå alkoholfrågan i Sverige och 
Norden är att se hur samhället i övrigt har utvecklats, 
menar författaren till Makt, politik och alkoholpolitik – 
vem bestämmer? (se sidan 52)

På vilka områden är denna koppling tydlig och i vilka 
sammanhang är det svårare att se detta samband?
Har det väckts nya tankar hos er på det här området efter 
att ni har läst materialet?

Förslag från författare

När ni läst de olika förslagen från författarna, för att ska-
pa bättre hälsa och jämlikhet exempelvis den thailänds-
ka devisen `triangeln som flyttar berget´ och rådet att 
inte tänka på elefanten. Vad tar ni fasta på?      

Träff 3

Diskutera
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VAD KAN VI GÖRA?

Engagemang, mod och civilkurage 

I ett svenskt sammanhang har vikten av ett starkt civilsamhälle betonats för att bryta med rådande maktstrukturer och deras 
tolkningsföreträdare. För att skapa verkliga möjligheter för deltagande och en tro hos fler på att politiken går att påverka 
krävs inte sällan mentala skiften. 

För att öka jämlikheten och stärka demokratin uppmanar Robert Reich, professor i public policy, att: ”Skapa en rörelse. 
Demonstrera. (…) Driv på politiker, inte enbart i valrörelsen utan starta första dagen efter valet. Bli en aktiv medborgare”.  

USA:s tidigare president Barack Obama lyfter i sitt avskedstal den uppgift vi alla har för att värna demokratin: ”Den behöver 
dig. Inte bara när det är val, inte bara när ditt egna smala intresse är hotat, utan genom hela livet. Om du är trött på att dis-
kutera med främlingar på internet, försök tala med några av dom i verklighet. Om någonting behöver rättas till, knyt skorna 
och börja organisera. Om du är besviken på dina valda representanter, ta ett block, skaffa några underskrifter, och ställ upp 
för val själv. Ställ upp. Gå in. Håll fast.” 

När ni läst förslagen från författarna – vad tänker ni?
Hur skapas förutsättningar för engagemang, mod och civilkurage hos medborgare?

Diskutera

Läs sidan 72-77



Avslutning och 
reflektion

Summera vad ni har gjort och vilka frågor ni har diskuter-
at. 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, som ni lämnar till NBV-kon-
toret.
•  Vad har varit bra?
•  Vad har varit mindre bra?
•  Hur kan man gå vidare?

” C I V I L S A M H Ä L L E T  K A N  S E S  S O M  R Ö S T B Ä R A R E , 
S E R V I C E P R O D U C E N T,  G E M E N S K A P,  D E M O K R AT I S K O L A 

O C H  S O M  M OT V I K T  T I L L  O F F E N T L I G A , 
V I N S T D R I VA N D E  O C H  S L Ä K T B A S E R A D E  A K TÖ R E R  O C H 

S A M M A N H A N G .”


