
 

 

 
 
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 filterbubblor 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 vårt 
samhälle. 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 nu i Sverige och Europa inför EU-
valet den 26 e maj. 
 
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, dynamiken på nätet ökar och en respektfull 
plattform för samtal om vilket samhälle vi vill leva i skapas. 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.  
 
Respektfulla samtal i stället för pajkastning 
Sverigepratar lanserades under våren 2019. Under den här tiden har aktuella 
frågeställningar att diskutera först lagts upp på Facebook som en inbjudan att 
samtala vidare på Sverigepratar. På Facebook blir det direkt versaler, påhopp, 
onyanserade kommentarer och hat. De som däremot går vidare till Sverigepratar för i 
stället respektfulla samtal. Skillnaden är stor när samtalet förs mellan två personer i 
ett slutet rum stället för på en öppen arena som Facebook. På Sverigepratar är ämnet 
i fokus i stället för leverans av rappa otrevliga kommentarer.    
 
 
 



 

För studieförbund och folkhögskolor 
Förutom att användas inför riksdagsval och EU-val kan Sverigepratar brukas 
i mellanvalstider kring aktuella samhällsfrågor. Deltagarna i en studiecirkel eller 
elever i ett klassrum på en folkhögskola kan använda dialogforumet för 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 frågor. Genom att dela erfarenheter av det digitala samtalet i 
den fysiska gruppen tillförs fler perspektiv, på både ämnet och samtalet i sig.    

 
Talkingeurope  
För de som vill diskutera med en annan europé inför EU-valet finns också 
Talkingeurope.eu, som går att välja på Sverigepratar. Där finns chansen att vidga 
perspektiven på Europa-gemensamma frågor. 
 
Håll tonen 
Eftersom tonen på nätet kan vara hård och polariserad är samtalsmetoder också ett 
ämne i sig värt att lyfta. Tyvärr har många dåliga erfarenheter av samtal på nätet, 
vilket kan vara skönt och viktigt att få dela och diskutera med andra för att hitta 
respektfulla sätt att bemöta varandra på. Vi ska inte tystna utan fler ska bli delaktiga i 
samtalet om vårt samhälle - både IRL och på nätet - för perspektiv och bildning - 
tillsammans med andra.    
 
För de som vill fördjupa sig har till exempel Internetstiftelsen bra information om 
hatet 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/download/18.cc10931161943b2117d074/1518684104901
/STMR_InteOkej.pdf 
 
Dagens fråga 
Varje dag klockan 15.00 släpps dagens fråga, kopplar till ett dagsaktuellt ämne. 
Frågan hittas på Sverigepratar, men också på Facebook och Twitter. Vilken fråga vill 
ni diskutera på Sverigepratar? Skicka till jonas@sverigepratar.se 
 
 

 
 
 
 
Sverigepratar är en del av det demokratistärkande arbetet inom #ViMåstePrata, som 
drivs av Sveriges studieförbund och folkhögskolor.      
 


