
 

  
Sverigepratar.se inom folkbildningen 
- spräck filterbubblor och bredda det demokratiska samtalet 
      
Filterbubblor är ett växande problem både på nätet och i det fysiska rummet, “IRL”. 
Polariseringen ökar och grupper ställs mot grupper. Sverigepratar är ett digitalt 
dialogforum som bryter filterbubblorna genom att föra den politiska debatten 
närmare medborgarna. En plattform som skapar samtal mellan olika åsiktsbärare 
och människor i olika delar av landet, vilket breddar och förankrar samtalet om hur 
vi vill och kan leva tillsammans. En demokratistärkande metod som ger fler möjlighet 
att delta i samhällsdebatten på respektfulla villkor.    
 
Sverigepratar bygger på en framgångsrik holländsk modell och har använts inför val i 
Holland, Katalonien, Ungern och Tyskland och i Sverige och Europa inför EU-valet. 
      
Hur går det till? 
Användaren lägger in sin profil på Sverigepratars hemsida, men förblir 
anonym. Profilen visar vilka åsikter användaren har. Hen matchas sedan med någon 
som står politiskt långt ifrån och de två får möjlighet att mötas i ett enskilt chattrum 
där ordet är fritt. Det är bara de som samtalar som tar del av konversationen, till 
skillnad från t. ex Twitter och Facebook som har öppna väggar och trådar. På det här 
sättet avväpnas nättrollens inverkan, samtalsdynamiken ökar och en respektfull 
samtalston blir resultatet. Folkbildningen har metoder och fysiska mötesplatser, som 
också behövs i det digitala rummet för att fler ska komma till tals och mötas kring 
aktuella samhällsfrågor.  
 
För studieförbund och folkhögskolor 
 
“Jag delar inte din åsikt, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den.” Ett 
citat som tilldelats Voltaire i en biografi från början av 1900-talet. 

Troligen och förhoppningsvis vill du dela din åsikt, men är inte beredd att dö för din 
rätt att uttrycka den och det är väl klokt. Det finns dock människor i världen som 
både är beredda att dö för sina åsikter och som blir fängslade och avrättade. Det kan 
vara värt att komma ihåg.    

Yttrandefrihetsgrundlagen  
I Sverige innebär yttrandefriheten en rätt för alla medborgare i Sverige att uttrycka 
sig i tal, skrift, bild eller på annat sätt. Myndigheter får inte i förväg pröva om 



uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare för att de ogillar vissa uttalanden 
(censur). Filmcensuren avskaffades 2012. Människor från andra länder, som befinner 
sig i Sverige har yttrandefrihet i samma utsträckning som svenska medborgare. 
Yttrandefriheten är en del av de positiva opinionsfriheterna, som i sin tur är en del av 
de medborgerliga fri- och rättigheterna, som syftar till att främja ett fritt 
meningsutbyte och därmed främja demokratin.  
Läs mer här! 
 
Uppmuntra delaktighet och god samtalston 
I en tid av polarisering och jakt på likes på sociala medier behövs forum där vi kan 
komma till tals utan hat och press att föra fram åsikter som ger för flest likes. 
Sverigepratar uppmuntrar till ett gott debattklimat, som kan vara en utmaning i sig. 
Samtalsmetoder är ett ämne att lyfta. Många har dåliga erfarenheter av samtal på 
nätet och IRL, vilket kan vara viktigt att få dela och diskutera. Hur hittar vi rätt ton? 
Hur för vi fram våra åsikter och hur lyssnar vi på och bemöter de med andra åsikter 
än våra egna? Vi ska inte tystna, samhällsdebatten ska präglas av livlighet och 
delaktighet. 
 
Förutom att använda Sverigepratar inför riksdagsval och EU-val kan forumet brukas 
i mellanvalstider kring aktuella samhällsfrågor. Deltagarna i en studiecirkel eller 
elever i ett klassrum på en folkhögskola kan diskutera olika frågor och ämnen, prova 
sina åsikter och möta andra på nätet och sedan dela erfarenheter i den fysiska 
gruppen. Det kan handla om sakfrågor, ny kunskap eller hur man bäst debatterar 
brännande dagsaktuella frågor. Genom att använda tio minuter och diskutera på 
Sverigepratar kan man efteråt dela erfarenheter av det digitala samtalet i den fysiska 
gruppen. Så tillförs fler perspektiv, på både ämnet och samtalet i sig.     
 
Talkingeurope  
För de som vill diskutera med en annan europé finns också Talkingeurope, som går 
att välja på Sverigepratar. Där finns chansen att vidga perspektiven på Europa-
gemensamma frågor. 
 
För de som vill fördjupa sig har till exempel Internetstiftelsen bra information om 
varför vi “hatar” på nätet, vad som är tillåtet och inte och vad vi kan göra åt det. 
https://internetkunskap.se/section/5b029150f2aa981d808b662d/yttrandefrihet-
hall-tonen-i-diskussionen 
Även Statens Medieråd har mycket bra information om livet på nätet 
https://statensmedierad.se/index.html 
      
Vilken fråga vill du diskutera på Sverigepratar? 
Skicka till jonas.joelson@studieforbunden.se 
 

 
 
#ViMåstePrata - ett folkbildningsgemensamt arbete för demokrati och delaktighet 


