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Sammanfattning i åtta punkter 
 
• I den här rapporten beskrivs och analyseras demokratiinitiativet ViMåstePrata 
som startade våren 2018 och fortfarande pågår. Rapporten bygger på intervjuer 
och en enkätundersökning. 
 
• Ett antal offentliga personer inom politik, kulturliv och forskning tog 
ursprungligen initiativ till en bred demokratisatsning. 
 
• Folkbildningens organisationer – studieförbund och folkhögskolor – 
involverades tidigt i ViMåstePrata. 
 
• Centrala beståndsdelar i ViMåstePrata är: 
– en bank med cirka 130 demokratitalare som står till förfogande för medverkan 
i lokala demokratiarrangemang. 
– Boken Handbok för demokrater med studiehandledning. 
– Lokala folkbildningsarrangemang i studieförbund och folkhögskolor – av olika 
karaktär och med skiftande innehåll. 
Dessutom finns en webbplats och personella resurser knutna till initiativet. 
 
• Lokala arrangörer i studieförbund och folkhögskolor välkomnar ViMåstePrata. 
De menar att demokratifrågan är angelägen och att perspektiven på demokrati 
breddas genom initiativet. De uppskattar särskilt den öppna karaktären i 
ViMåstePrata som innebär att aktiviteter kan anpassas till lokala förutsättningar. 
Banken med demokratitalare lovordas och har varit en tillgång vid planering och 
genomförande av lokala demokratiarrangemang. 
 
• Tre demokratitalare har intervjuats med fokus på metoder och former för 
givande demokratisamtal. 18 talare har svarat på enkäten. Demokratitalarna 
betonar vikten av interaktion och samtal med deltagarna. Det är också en fördel 
att tidigt knyta kontakt med arrangörerna för att klargöra förutsättningarna för 
medverkan. 
 
• Ett hundratal deltagare från lokala demokratiarrangemang har svarat på 
enkäten. En majoritet ansåg att deras kunskap om demokrati och lusten att prata 
om demokrati ökade i samband med arrangemanget. Bara ett fåtal deltagare 
ändrade dock uppfattning i någon fråga eller fick lust att engagera sig politiskt.  
 
• Både arrangörer och demokratitalare anser att det är angeläget att 
ViMåstePrata fortsätter. Uthållighet betonas, men flera framhåller också att 
initiativet ”laddas” med nya beståndsdelar för att bibehålla engagemanget och 
intresset för demokratifrågorna. 
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1. Inledning 
 
I den här rapporten beskrivs och analyseras demokratiinitiativet ViMåstePrata 
som startade våren 2018 och fortfarande pågår. Inom ramen för initiativet ingår 
bland annat: 
– En bank med demokratitalare som kan delta i lokala demokratiarrangemang. 
– Boken Handbok för demokrater med studiehandledning. 
– Lokala demokratiarrangemang i folkhögskolor och studieförbund. 
– Nationell samordning av folkbildningens intresseorganisationer. 
Rapporten beskriver satsningens olika delar och reflekterar över det som hänt, 
från starten våren 2018 fram till senhösten samma år. 
 
 
1.1 Hur det började 
 
Hur startade ViMåstePrata? Ett ursprung kan spåras till en debattartikel i Dagens 
Nyheter (2017-10-03) där Kristina Persson, Sverker Sörlin och Mats Svegfors 
skriver att demokratin hotas inifrån och att den etablerade politiken saknar svar 
på de hot som tornar upp sig. ”Var finns visionerna?”, frågar sig skribenterna. 
 
Artikeln föranledde ett möte initierat av Hédi Fried, författare och överlevande 
från förintelsen. Ur detta möte växte tankar fram om en bredare 
demokratisatsning, som så småningom kom att utvecklas till ViMåstePrata. Flera 
personer inom politik, civilsamhälle, kulturliv och forskning knöts till initiativet 
som snabbt även kom att involvera folkhögskolor och studieförbund. 
 
ViMåstePrata är inget ”projekt” i traditionell mening, med på förhand 
formulerade mål, aktiviteter, tidsramar, budget och fastslagen 
projektorganisation. Initiativet kan snarare ses som en process, med ursprung i 
ett antal personers engagemang för demokrati. 
 
Ett avstamp för den mer utåtriktade delen av satsningen var den 6 mars 2018, då 
ViMåstePrata lanserades vid ett eftermiddagsmöte i Stockholm, där ett 
hundratal personer deltog och där författare, folkbildare, politiker och andra 
samhällsengagerade medverkade med olika inlägg. 
 
 
1.2 Om utvärderingen – och denna rapport 
 
Den öppna karaktären på ViMåstePrata påverkar utvärderingsarbetet. Det som 
här presenteras är inte en utvärdering i den bemärkelsen att effekter av olika 
insatser värderas utifrån uppsatta mål. 
 
En annan utmaning med ViMåstePrata, sett med en utvärderares ögon, är 
svårigheten att dra en gräns för vad som sker inom ramen för satsningen och det 
som sker utanför, men där ViMåstePrata har influerat eller inspirerat till olika 
aktiviteter. Sett från en annan synvinkel, och i relation till den övergripande 
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ambitionen – att få till stånd samtal om demokrati – kan det snarare vara en 
tillgång att ViMåstePrata får ringar på vattnet och genererar aktiviteter utanför 
initiativets ”kärna”. Det är i själva verket en av grundtankarna med initiativet. 
ViMåstePrata är inte heller avslutat och det finns både planer och finansiering 
för fortsatta aktiviteter under 2019. 
 
Syftet med denna rapport är att göra en tillbakablickande lägesbeskrivning, som 
förhoppningsvis kan ge kunskap och tankar inför fortsättningen. Rapporten 
fokuserar mer på former och metoder för att initiera samtal om demokrati, än på 
olika aspekter av begreppet demokrati. Följande källor ligger till grund för 
rapporten: 
 
• Kvantitativa fakta om satsningen, insamlade av medarbetare på 
Studieförbunden i samverkan och Sveriges Folkhögskolor 
(Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO och Offentligägda 
folkhögskolors intresseorganisation, OFI) i samverkan. 
 
• Digital enkätundersökning bland demokratitalare och deltagare i olika 
demokratiarrangemang. Länkadress till en digital enkät har delats ut till 
demokratitalare, för dem själva och för vidarebefordran till deltagare i samband 
med att arrangemanget genomfördes. Förfarande har inneburit att antalet 
svarande är lågt. Totalt finns 24 svar från demokratitalare och 96 svar från 
deltagare.  Svaren och kommentarerna ger, trots den låga svarsfrekvensen, en 
bild hur ett antal demokratitalare och deltagare ser på ViMåstePrata. 
 
• Intervjuer med arrangörer. Fem representanter för lokala 
demokratiarrangemang i studieförbund och folkhögskolor har intervjuats på 
telefon, utifrån ett på förhand uppgjort frågeformulär. Arrangemangen har valts 
för att spegla bredden i satsningen. 
 
• Intervjuer med demokratitalare. Intervjuer med tre demokratitalare har 
genomförts, två på telefon och en vid ett personligt möte, där frågorna i första 
hand kretsat kring formen för deras framträdanden samt deras samlade 
erfarenheter och intryck. 
 
• Intervjuer med deltagare. Två personer som deltagit i demokratiarrangemang 
har intervjuats, där de själva fått delge sina reflektioner efter att ha deltagit i ett 
demokratiarrangemang. 
 
• Intervjuer med ansvariga organisatörer på Studieförbunden i Samverkan och 
Sveriges Folkhögskolor. 
 
 
2. Svensk folkbildning – en kort presentation 
 
Den organiserade folkbildningen har spelat en viktig roll i ViMåstePrata. Här ges 
därför en kort beskrivning av folkhögskolor och studieförbund. 
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2.1 Folkhögskolorna 
 
Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. Av dessa drivs 113 av folkrörelser, 
organisationer eller stiftelser. Övriga drivs i offentlig regi, vanligtvis av landsting 
eller regioner. 
 
Folkhögskolan är en egen utbildningsform. Den är finansierad med offentliga 
medel, men skolorna har större frihet än andra utbildningsanordnare att utforma 
kurserna utifrån deltagarnas behov och förväntningar. Många folkhögskolor 
erbjuder internatboende och kurser på distans. Folkhögskolornas huvudsakliga 
verksamhet består av långa och korta kurser. 
 
• De långa kurserna har cirka 32 000 deltagare per termin. Kurserna delas in i två 
kategorier: 
– Allmän kurs som kan ge behörighet till högskolestudier. 95 procent av del-
tagarna på Allmän kurs har kortare utbildningsbakgrund än treårigt gymnasium.  
– Särskilda kurser inom en lång rad ämnesområden (journalistik, friskvård, 
turism, språk etc). En del av de särskilda kurserna är yrkesinriktade. 
 
• De korta kurserna har cirka 38 000 deltagare per termin. Det kan till exempel 
vara sommarkurser eller prova-på-kurser. 
 
På nationell nivå samlas de folkrörelseägda folkhögskolorna i 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. RIO har bland annat i 
uppdrag att arbeta med utvecklingsfrågor, driva intressepolitiska frågor, 
omvärldsbevakning samt opinion. De offentligägda folkhögskolorna organiseras 
av Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI och av 
Folkhögskoleföreningen inom SKL, Fhf. 
 
 
2.2 Studieförbunden 
 
Tio studieförbund får del av det statliga anslaget till folkbildningen. Nio av dessa 
har medlemsorganisationer, ofta folkrörelser och ideella organisationer. 
Verksamheten består till största delen av studiecirklar, kulturprogram och den 
friare verksamhetsformen ”annan folkbildningsverksamhet”. En stor del av 
verksamheten sker i samarbete med föreningslivet. 
 
• Studiecirkeln är en liten grupp som lär sig något tillsammans. Deltagarna har 
stort inflytande över vad de vill lära och hur studierna läggs upp. I stort sätt alla 
ämnen kan förekomma i cirklarna. Årligen genomförs cirka 272 000 studiecirklar 
med drygt 1,7 miljoner deltagare. 
 
• Kulturprogram kan bestå av föreläsningar, föreställningar, utställningar och 
andra kulturella arrangemang. Varje år genomförs cirka 377 000 kulturprogram. 
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• Annan folkbildningsverksamhet är en friare verksamhetsform än studiecirkeln, 
med avseende på deltagarnas ålder, antal sammankomster etc. 
 
Utöver dessa tre verksamhetsformer, som ligger till grund för fördelning av 
statsbidrag, bedriver många studieförbund verksamhet på uppdrag av 
kommuner, landsting, myndigheter och företag. 
 
Studieförbunden i samverkan är de tio studieförbundens bransch- och 
intresseorganisation. Den vill stärka folkbildningens idé och studieförbundens 
ställning i samhället, bland annat genom omvärldsbevakning, opinionsbildning 
och arbete med kvalitetsfrågor.  
 
 
3. Beskrivning – detta har hänt 
 
I detta avsnitt beskrivs de olika delarna i ViMåstePrata. Genomgången är, mot 
bakgrund av vad som tidigare nämnts, inte komplett. Den ger ändå en överblick 
av initiativet och dess delar. 
 
 
3.1 En okonventionell satsning tar form 
 
Det är inte lätt att kortfattat beskriva hur ViMåstePrata växte fram. Det var från 
start ett initiativ av privatpersoner – om än ofta med offentliga funktioner och 
roller – som successivt fick en mer formaliserad karaktär. Det står dock klart att 
satsningen från start fokuserat på att få till stånd och underlätta konkreta 
aktiviteter och samtal om demokrati bland människor. Boken Handbok för 
demokrater, uppbyggnaden av en bank med demokratitalare, liksom det tidigt 
etablerade samarbetet med folkbildningen speglar ambitionen att snabbt göra 
”verkstad” av idéer och tankar.  
 
Här beskrivs i kortfattad punktform utvecklingen av ViMåstePrata under 2018: 
• Informell grupp med initiativtagare som möts och diskuterar grunderna för en 
demokratisatsning. 
• Folkbildningens intresseorganisationer – Studieförbunden i samverkan och 
Sveriges Folkhögskolor involveras i initiativet. 
• Olika idéer om ViMåstePrata ventileras och ett antal konkreta delar tar form, 
bland annat en bok, en bank med demokratitalare och en webbplats. 
• En styrgrupp formeras med ett antal personer i initiativets kärna, samt 
representanter för Studieförbunden i samverkan och Sveriges Folkhögskolor. 
Styrgruppen har mötts kontinuerligt från initiativets start. Den har en informell 
karaktär och sammansättning av deltagare har skiftat över tid. 
• Personella resurser knyts till initiativet som får till uppgift att stödja spridning i 
landet samt initiera, utveckla och driva centrala funktioner – webbplats, sociala 
medier, demokratitalarbank, utvärdering, administration etc. 
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• Efter lanseringen våren 2018 sprids information om satsningen i olika kanaler, 
där studieförbundens lokalavdelningar och folkhögskolor är viktiga målgrupper. 
• En rad demokratiarrangemang genomförs över hela landet, främst i 
studieförbund och folkhögskolor. 
• I oktober 2018 får ViMåstePrata, efter en ansökan, ekonomiskt stöd via 
Folkbildningsrådet för framtida verksamhet. Initiativet får därmed en mer 
formaliserad karaktär, som en självständig satsning, organisatoriskt kopplad till 
Studieförbunden i samverkan och Sveriges Folkhögskolor. 
 
 
Initial kritik, hat och hot 
 
När projektet lanserades mottog det en del kritik. Reaktionerna kom främst som 
respons på debattartiklar, då med högerpopulistiskt färgade anklagelser om att 
detta var ytterligare ett ”elitprojekt”. Dessutom mottogs hotande mail och 
kommentarer med hot och kritik fyllde snabbt 16 sidor på webbplatsen 
Flashback. 
 
Kritiken har dock falnat. Möjligen är detta en följd av att initiativet i sin operativa 
fas främst drivits av folkbildningen och resulterat i lokala arrangemang. Att de 
namnkunniga initiativtagarna inte figurerat i media med debattartiklar kring 
detta tema på senare tid har säkert också betydelse. 
 
 
3.2 Demokratitalare 
 
Tidigt väcktes idén om ”demokratitalare” som ett centralt inslag i ViMåstePrata. 
Tanken var att samla ett antal personer som ställde sig till förfogande för att 
delta i lokala aktiviteter på temat demokrati, främst arrangerade av 
studieförbund och folkhögskolor. 
 
Uppbygganden av banken med demokratitalare, för närvarande cirka 130 
personer, skedde under våren 2018. Processen var snabb och informell, genom 
att satsningens initiativtagare inventerade sina nätverk och frågade personer om 
de kunde tänka sig att ställa upp som demokratitalare. Det resulterade i en 
brokig samling människor – författare, forskare, politiker, aktivister, journalister 
med flera. Till listan adderades också ett antal talare, med koppling till 
folkhögskolor och studieförbund. I mars 2018 lanserades banken med 
demokratitalare på webbplatsen www.vimasteprata.org. 
 
På webbplatsen presenteras varje demokratitalare och vad de ”pratar om” 
kortfattat, men utan färdiga rubriker för deras föreläsningar. Det var ett 
medvetet val, utifrån tanken att främja planläggning i dialog mellan 
demokratitalare och arrangör, i samband med att talarna anlitades. Två 
personer, anställda vid folkbildningens intresseorganisationer, har haft till 
uppgift att ta emot önskemål från folkhögskolor och studieförbund och förmedla 
kontakt med demokratitalarna. Därefter har förhandlingar om innehåll, praktiska 
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förutsättningar, ersättning etc. skett mellan arrangör och demokratitalare. På 
webbplatsen har funnits en rekommendation att de som anlitar talarna högst ska 
erbjuda arvode enligt Författarförbundets rekommendation för föreläsare. 
Inledningsvis fanns också möjlighet för lokala arrangörer att få ett visst 
ekonomiskt stöd (från bokförlaget Natur & Kultur) som ersättning till 
demokratitalare, men dessa pengar tog slut ganska snabbt. 
 
Demokratitalarna utgör en bred samling människor med olika kunskap och 
infallsvinklar på demokratifrågan. Några exempel: Vesna Precopic, Kristina 
Persson, Rouzbeh Parsi, Birgitta Olsson, Omar Mustafa, Lena Endre och Jan 
Eliasson. Samtliga aktuella deltagare finns på www.vimasteprata.org. 
 
 
3.3 Handbok för demokrater 
 
Handbok för demokrater, med underrubriken ”Hur gör en enskild människa för 
att skydda demokratin” utkom våren 2018 inom ramen för ViMåstePrata. Det är 
en antologi, utgiven av förlaget Natur & Kultur med Elisabeth Åsbrink, Sverker 
Sörlin och Ola Larsmo som redaktörer. I boken medverkar 21 författare, bland 
annat Hédi Fried, Gellert Tamas, Per Ödling, Anita Goldman och Nalin Pekul. 
 
Boken har för närvarande tryckts i 10 000 exemplar, varav cirka 8 000 har sålts. 
Genom ett gott samarbete med förlaget har folkhögskolor och studieförbund fått 
kraftig mängdrabatt vid beställningar. 
 
Till boken har ett antal samtalsfrågor tagits fram, vilket gör att den kan användas 
i studiecirklar, undervisning på folkhögskolor etc. 
 
Det finns ingen samlad bild av hur Handbok för demokrater har använts och 
kopplats till olika arrangemang och aktiviteter inom ViMåstePrata. Det finns dock 
uppgifter om att den använts vid studiecirklar, som gåva till deltagare och 
medarbetare samt att den sålts och delats ut vid olika arrangemang inom 
ViMåstePrata. Boken har även använts av andra civilsamhällesaktörer, som 
diskussionsunderlag framför allt inför valet. 
 
 
3.4 Webbplatsen www.vimasteprata.org 
 
Webbplatsen www.vimasteprata.org lanserades i mars 2018. Webbplatsen 
innehåller bland annat en presentation av initiativet, information om 
demokratitalare och om Handbok för demokrater, material, kontaktinformation, 
kalendarium etc. Fram till mitten av december 2018 hade webbplatsen haft nära 
27 000 unika besökare. 
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3.5 Sociala medier – och andra 
 
Facebookgruppen ViMåstePrata har cirka 600 följare. Ambitionen från 
organisatörerna är att kontinuerligt göra inlägg, bland annat om lokala 
arrangemang, uppmärksamhet i medier och annat med koppling till initiativet. 
 
ViMåstePrata har också fått medial uppmärksamhet, bland annat med 
nyhetsartikel i Dagens Nyheters kulturdel, debattartikel i Svenska Dagbladet och 
medverkan i TV4:s morgonprogram. Enskilda arrangemang har också speglats i 
lokala medier. I statsminister Stefan Löfvens tal i Almedalen sommaren 2018 
omnämndes ViMåstePrata i positiva ordalag. 

 
 

3.6 Lokala arrangemang 
 
Fokus i ViMåstePrata har varit att underlätta och få tillstånd lokala 
demokratiaktiviteter – samtal om demokrati. Initiativtagarnas tidiga kontakter 
med folkbildningsorganisationerna är ett uttryck för detta. Satsningen på 
Demokratitalare ett annat. 
 
Det är omöjligt att säga hur många arrangemang som har inspirerats av 
ViMåstePrata. Cirka ett hundratal arrangemang har kommit till organisatorernas 
kännedom eftersom de genomförts efter kontakter med 
intresseorganisationerna. Sannolikt är antalet långt fler, eftersom initiativet är 
öppet och det inte krävs någon central anmälan för att kontakta en 
demokratitalare, använda handboken eller på annat sätt inspireras av initiativet. 
 
De fem arrangemang med demokratitalare som beskrivs närmare här nedan 
visar tydligt bredden av arrangemang, både vad gäller form, innehåll och 
målgrupper. 
 
 
3.6.1 Östra Grevie Folkhögskola – temaveckor om demokrati 
 
På Östra Grevie folkhögskola i Skåne genomfördes under tre veckor ett 
demokratitema. Deltagare var de cirka 100 personerna på Allmän kurs. 
Satsningen genomfördes i början av höstterminen men planerades redan under 
våren. 
 
Skolan ville inte ha en traditionell valinformation med de politiska partierna, utan 
en bredare spegling av demokratin. Fem föreläsningar genomfördes, varav tre 
föreläsare valdes från listan med demokratitalare – Lasse Berg, Kajsa Klein och 
Anna-Lena Lodenius. Dessutom hade man föreläsningar som tog upp mediernas 
roll och ”fake news”. 
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Efter temaveckorna genomfördes ett halvdags seminarium, med reflektion och 
diskussion utifrån de ämnen som avhandlats under föreläsningarna. 
Temaveckorna följdes i varierande grad upp i den ordinarie undervisningen. 
 
 
3.6.2 Folkbildningen i Västernorrland – Folkbildningsting 
 
I Västernorrland genomförs regelbundet sedan ett antal år ett Folkbildningsting, 
som samlar medarbetare från studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra 
med koppling till folkbildningen. En arbetsgrupp planerade årets konferens och 
”snappade upp ett utskick från ViMåstePrata och hakade på”. Skälet till 
demokratitemat var dels att konferensen genomfördes före valet, dels att 
”folkbildningens första mål är att stärka demokratin”. 
 
Tre demokratitalare medverkade, Sverker Sörlin, Mina Dennert och Calle 
Nathansson. Arbetsgruppen hade direktkontakt med alla tre före deras 
medverkan och diskuterade förutsättningarna. Eftersom Folkbildningstinget 
genomfördes under en dag med många deltagare fanns lite utrymme för 
reflektion och frågor i samband med föreläsningarna, annat än informellt i 
pauserna.  
 
Samtliga deltagare i Folkbildningstinget fick även boken Handbok för demokrater 
som gåva när Folkbildningstinget avslutades. 
 
 
3.6.3 Folkuniversitetet i Södertälje – Lunchsamtal om demokrati 
 
Folkuniversitetet i Södertälje bedriver verksamhet inom Komvux och via 
Arbetsförmedlingen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, många 
är invandrade och nyanlända. 
 
Totalt genomfördes åtta lunchföreläsningar i undervisningslokalerna, på 
varierande teman och med olika föreläsare. Fem av dem engagerades via 
ViMåstePrata: Kajsa Klein, Lawen Redarr, Lars Ilshammar och Yousud Aydin (två 
tillfällen). Föreläsningarna hade teman som Varför har vi demokrati? Hur styrs 
Sverige? Medias bevakning – sant eller falskt? samt Aktuella valfrågor. 
 
Deltagare var främst personer i Folkuniversitetets utbildningsverksamhet. Många 
av dem bor i segregerade bostadsområden där valdeltagandet och det politiska 
intresset är lågt. Även allmänheten välkomnades, men endast ett fåtal deltog. 
Varje lunchföreläsning besöktes av ett tjugotal personer, cirka 70 procent 
kvinnor. 
 
Eftersom deltagarantalet var relativt litet vid varje föreläsning gavs utrymme för 
frågor och samtal. Uppföljning skedde i den ordinarie undervisningen, i en del fall 
kopplade till andra aktiviteter under valrörelsen. 
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3.6.4 Studieförbunden i Göteborg – Kärlek åt alla – Sverige för alla 
 
Nio av tio studieförbund samarbetade i Kärlek åt alla – Sverige för alla, ett 
arrangemang öppet för allmänheten som genomfördes på Heden i centrala 
Göteborg under två dagar, 7-8 september 2018. Operativ arrangörsgrupp var 
föreningen Kultur för Göteborg, där fyra ensamkommande killar var särskilt 
aktiva. Programmet var varierat, med artistframträdanden, debatter och 
information. Totalt hade arrangemanget cirka 500 besökare under de två 
dagarna. 
 
Arrangörerna hittade ViMåstePrata på Facebook och engagerade Pa Maudou 
Badije en av dagarna, för att tala och vara moderator i en paneldebatt, dit alla 
politiska partier i kommunfullmäktige var inbjudna och de flesta kom. 
 
Mycket av programmet och debatterna kretsade kring migrationsfrågor och 
situationen för ensamkommande. Under arrangemanget visades även filmen 
Ingen människa är illegal. Eftersom det var öppet och i ett tält blev deltagarna 
var mer av åhörare än aktivt medverkande. 
 
 
3.6.5 Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm – träff med föreläsning för 
cirkelledare 
 
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm anordnar regelbundet träffar med 
fortbildning för cirkelledarna, och hösten 2018 var temat demokrati och 
värdegrund. Vid träffen, som samlade ett hundratal cirkelledare, medverkade 
Bengt Westerberg, vid två tillfällen under samma dag. Tanken var att deltagarna 
ska stärkas i sin roll att föra samtal om demokrati i studiecirklarna, oavsett 
cirkelns ämne. 
 
Bengt Westerbergs föreläsning hade rubriken Populism, demokrati och viktiga 
samtal på individnivå. Föreläsningen inleddes med ett anförande, med möjlighet 
att efter ungefär halva tiden ställa frågor och diskutera, vilket också skedde. 
Även i pauser och mingel efteråt samtalade och kommenterade deltagarna 
föreläsningen med varandra. 
 
 
4. Erfarenheter och reflektioner 
 
I det här avsnittet förmedlas, utifrån de intervjuer som genomförs, kompletterat 
med resultatet av enkätundersökningen, erfarenheter och reflektioner kopplade 
till ViMåstePrata. Det är viktigt att ha i minnet att urvalet är begränsat, liksom 
antalet enkätsvar. Det som framkommer kan därför inte ligga till grund för 
generella slutsatser om initiativet som helhet. De äger ändå sin giltighet som ett 
antal erfarenheter och reflektioner, förmedlade av personer som på olika sätt 
varit involverade i aktiviteter inom ViMåstePrata. 
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4.1 Arrangörernas perspektiv 
 
Genomgående förmedlar de ansvariga en positiv bild av 
demokratiarrangemangen som helhet. Det är kanske inte så förvånande, 
eftersom de själva har valt att ta till sig tankarna i ViMåstePrata, och på så sätt 
har ett positivt ”ingångsvärde” när de kommenterar initiativet och deras egna 
arrangemang. 
 

”Det var otroligt uppskattat.” 
 
”Att vi var ganska små grupper skapade en gemenskap i mötet.” 
 
”Generellt var det en lyckad satsning. Vi fick god respons från våra elever. 
Alla tyckte så klart att inte allt var intressant. Några gnällde och tyckte att 
någon av föreläsarna var lite tråkig, men så är det alltid.” 

 
Arrangörerna utrycker en positiv grundinställning till tankarna bakom 
ViMåstePrata. Några påtalar att demokrati är ett av folkbildningens 
grunduppdrag, och även en del av folkbildningens pedagogik och ”kultur”. Att 
fundera över och arbeta med demokrati är alltså inget nytt, men däremot kan 
initiativ av den här karaktären ge ny näring och nya infallsvinklar på frågan. 
 

”Folkbildningens första mål är ju att stärka demokratin, så för oss var det 
här klockrent.” 
 
”Vi i folkbildningen har en stor roll i att starta upp samtal om demokrati. 
Att få människor att träffas i ett rum och börja prata. Alla har på nåt sätt 
intresse för ämnet, det berör oss alla.” 

 
Flera av arrangemangen hade direkt koppling till valet i september 2018, och det 
verkar som om ViMåstePrata har gett impulser till att tänka nytt och annorlunda 
i planeringen av aktiviteter kopplade till valet – både vad gäller innehåll och 
målgrupper. 
 

”Tanken vara att visa att demokratin är mer än val, och det tror jag gick 
fram hos våra deltagare.” 
 
”Vi kollade av lite med deltagarna innan, och många av dem tycker att 
politik inte har med dem att göra.” 

 
Kommentarerna om demokratitalarnas insatser är genomgående positiva. Att 
bjuda in föreläsare ger ett mervärde som kan ”lyfta” ett arrangemang. 
Sakkunskap, förmåga att förklara komplicerade sammanhang och att ge impulser 
till samtal och nya tankar är faktorer som ofta lyfts fram. Citat från tre olika 
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arrangörer visar på olika aspekter av de medverkande demokratitalarnas 
betydelse: 
 

”Våra deltagare hade nog aldrig fått chansen att lyssna på och prata med 
de här föreläsarna i något annat sammanhang.” 
 
”Han kunde sätta fingret på strömningar i den västerländska demokratin. 
Sätta ord på sådant som deltagarna själva säkert har sett och tänkt på. Men 
han knöt ihop det och gjorde en analys som folk kunde förstå. Det kändes 
som att alla fick en större insikt.” 
 
”Deras upplägg var lite olika. Någon involverade deltagarna lite mer, någon 
hade en mer traditionell föreläsning, någon med PowerPoint. Skillnaderna 
gjorde ingenting, det var snarare positivt att man kan föreläsa på olika 
sätt.” 

 
Även banken med demokratitalare och allt praktiskt kring denna får i allmänhet 
mycket positiva omdömen. 
 

”Det var lätt för oss att använda banken med demokratitalare.” 
 
”Jag måste först och främst säga att det här är ett helt fantastiskt initiativ. 
Otroligt bra att gå in på hemsidan och få den här överblicken över 
föreläsare. Sedan frågade man och fick svar inom ett dygn. Helt otroligt.” 
 

Några förbättringsförslag framkommer också: 
 
”Det hade varit ännu större hjälp om man hade någon hum om priset. Alla 
organisatörer ställer sig frågan: Vad kommer det att kosta, har vi råd? Om 
det kan göras tydligare, då minskar tröskeln.” 
 
”Kanske skulle man på hemsidan gruppera talarna lite mer utifrån ämne.” 

 
 
Bra med ett öppet erbjudande 
 
Det är uppenbart att ViMåstePrata tagits emot som ett erbjudande, snarare än 
något som lokala folkbildningsaktörer förväntas göra. Just karaktären av öppet 
initiativ som inspirerar och ger verktyg, snarare än ett helt färdigt koncept som 
ska genomföras, verkar uppskattas: 
 

”Det är tacksamt med ett initiativ som har formen av: ’Välkommen, här är 
ett upplägg som ni kan använda er av.’” 
 
”Vi hade tidigt bestämt teman och utifrån dem valde vi föreläsare, både 
från ViMåstePrata och från annat håll.” 
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”Det finns inga order i studieförbundens värld. Det är erbjudanden som 
gäller.” 

 
 
Viktigt med förberedelser 
 
Demokratitalarna har använts i olika sammanhang, och det säger sig själv att 
förutsättningarna är olika vid ett lunchmöte med tjugo deltagare och en 
aulaföreläsning för flera hundra.  
 
Det är uppenbart att man lagt ner tid på att förbereda arrangemangen och även 
på kontakter med demokratitalarna. Samtliga arrangörer har mer eller mindre 
ingående diskuterat förutsättningarna för deras medverkan. Det kan exempelvis 
gälla tema/ämnesval för föreläsningen, målgruppens storlek och förkunskaper, 
lokaler och hur deltagarna sitter, teknisk utrustning, vad som händer före och 
efter framträdandet, tidsramar, föreläsarens arvode och reskostnader etc. 
Ansvaret är givetvis delat mellan arrangör och medverkande, men att frågorna 
klaras ut på förhand ökar förutsättningarna för ett lyckat arrangemang. 
 

”Jag kom överens med honom och vi diskuterade fram och tillbaka… Det är 
mycket mejl fram och tillbaka när man anlitar någon.” 

 
En annan aspekt av förberedelser handlar om arrangemanget som helhet. 
De som genomfört mer utåtriktade arrangemang menar att marknadsföring är 
en utmaning: 
 

”Det är svårt att nå fram i informationsbruset.” 
 
”Det hade varit ännu roligare om det kommit mer folk utifrån. Det finns 
alltid mer att göra när det gäller marknadsföring.” 

 
 
Vad händer efteråt? 
 
I samtliga fem arrangemang har demokratitalarnas medverkan ingått i en större 
helhet, till exempel som en del av en större konferens eller ett temaarbete på 
folkhögskola.  
 
Arrangemang kan leda vidare på olika sätt, både formaliserat och mer 
svårfångat, som genom informella samtal och kopplingar till det som 
föreläsningen handlade om. Det kan också handla om att kontakter knyts som 
ger impulser till framtida samverkan. Följande citat ger en idé om spännvidden: 
 

”Efter föreläsningarna hade vi ett halvdagsseminarium, där vi delade in 
deltagarna i grupper, med tolv i varje. Vi gick igenom de olika 
föreläsningarna, gjorde reflektioner och frågade oss hur vi kunde koppla 
detta till demokratibegreppet.” 
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”Vi hade en träff med ungefär hundra cirkelledare. En idé var att våra 
ledare skulle få tankar om hur de kan föra demokratisamtal med sina 
deltagare.” 
 
”En erfarenhet är att det är roligt att vi i studieförbunden kunde jobba 
ihop. Det är både lätt och svårt att samarbeta, men vi har lärt oss mycket.” 
 
”Mina Dennert är ju högaktuell med sitt ämne, så hon har varit tillbaka 
under hösten på en av våra folkhögskolor (i länet).” 

 
 

Framtiden för ViMåstePrata 
 
Hur ska den framtida inriktning på ViMåstePrata se ut? Ingen av arrangörerna 
har funderat närmare på frågan och svaren blir därför ganska vaga och tvekande. 
Några framhåller vikten av uthållighet, eftersom det tar tid för information att nå 
ut, och även nå in till mottagaren. Ingen av de intervjuade förespråkar att 
satsningen ska upphöra. Banken med demokratitalare lyfts återigen fram som 
något att satsa vidare på. 
 

”Jag tror på uthållighet. Fortsätt kör på detta. Det finns ju 150 
folkhögskolor och alla har väl inte varit med ännu?” 
 
”Jag tycker inte det behöver ändras så mycket. Men för att det inte ska 
glömmas bort behöver samma sak pushas igen, på sociala medier och på 
annat sätt.” 

 
 
4.2 Demokratitalarnas perspektiv 
 
Tre demokratitalare har intervjuats. Mina Dennert, Pa Maudou Badjie och Tjia 
Torpe har sammantaget deltagit vid ett femtontal arrangemang inom ramen för 
ViMåstePrata. Intervjuerna har främst kretsat kring formen för deras 
framträdanden, mindre om själva innehållet. Alla tre är erfarna talare med vana 
att anpassa sina framträdanden till förutsättningarna – målgrupp, tid, 
sammanhang etc. 
 
I enkätundersökningen har 18 demokratitalare svarat på frågor om 24 olika 
arrangemang. Totalt deltog cirka 1 800 personer i dessa arrangemang, varav det i 
ungefär hälften av fallen rörde sig om 50 personer eller mindre. Merparten av 
arrangemangen var föredrag/föreläsning, ungefär hälften av dem kompletterade 
med frågestunder/diskussioner. Övriga betecknats som ”klassrumssamtal”, 
”moderator” och ”presentation av ViMåstePrata”. 
 
Av enkätsvaren framgår att innehållet i demokratitalarnas framträdanden 
varierar stort, med en viss övervikt för mediefrågor/yttrandefrihet och 
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extremism/hot mot demokratin. Här finns även föreläsningsrubriker som 
exempelvis ”Demokrati i Trumps och Putins tid”, ”Vad och varför demokrati?”, 
”Demokrati stavas vi” och ”Demokratin som en del av människans natur”. 
 
 
Viktigt och kul 
 
Det allmänna intrycket – både från enkäter och intervjuer – är att 
demokratitalarna har mött aktiva deltagare med intresse för demokratifrågans 
olika aspekter. Vikten av att lyfta fram demokratifrågor och inspirera till samtal 
framhålls i många svar. 
 

”Stärkt i grundtanken – vi måste prata!” (Enkät) 
 
”Fantastiskt kul att få komma dit, fick stående ovationer. Flera deltagare 
kom fram efteråt och ville prata…” (Enkät) 
 
”Kanske lite för brett ämne. Men många tyckte att just det var bra. Lite 
svårt att hinna allt, i synnerhet som de ville diskutera mycket. Men det var 
ju bra att de ville.” (Enkät) 
 
”Man kunde känna energin i rummet.” (Mina Dennert) 

 
”Många människor i dagens samhälle uppfattar att ingen lyssnar på dem. 
Det är allvarligt. Här ha folkbildningen en stor uppgift.” (Tjia Torpe) 

 
 
Interaktion – tankar och erfarenheter om demokratisamtal 
 
I enkäten ställdes frågan om det förekom någon interaktion (frågor, diskussion 
eller liknande) i samband med demokratitalarnas medverkan. Svaren är entydiga. 
Det har förekommit vid alla tillfällen, om än i varierande grad. Vissa föreläsningar 
verkar mer ha haft formen av en workshop med kontinuerligt tankeutbyte, 
medan andra mer har karaktären av föreläsningar med efterföljande frågestund. 
Flera enkätsvar innehåller kommentarer om förekomsten av interaktionen: 
 

”Genom hela föreläsningen tar jag in deltagarna i diskussionen.” 
 
”Ja mycket, jag uppmuntrande aktivt till det och ställde även frågor till 
publiken.”  
 
”Ja, ganska mycket. Men även en del språkförbistring trots närvaro av 
språkstödjare.” 
 
”Intressant att även de som verkade ointresserade (kollade i mobilen, 
halvlåg på bänken etc) lyssnade så intensivt att de direkt tyckte till när jag 
frågade.” 
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Även av intervjuerna framkommer att interaktion och aktiv medverkan från 
deltagarna är av stor betydelse, men att dialogen kan ta sig skilda uttryck. 
Följande citat ger en bild av hur de intervjuade demokratitalarna ser på sin roll 
och vilka erfarenheter de vill förmedla. 
 

Mina Dennert: 
 

”Ju fler deltagare, desto mer pratar jag, så är det nog. Men även vid en 
aulaföreläsning ställer jag jättemycket frågor, och de får räcka upp handen. 
Jag har också varit i sammanhang med kanske femton personer, då har vi 
ställt stolarna i en ring och pratat.” 
 
”Jag börjar ofta med en fråga. Sedan får de prata med grannen i tre 
minuter. Ibland har jag också övningar där folk får röra på sig, så att det 
händer något i rummet.” 
 
”Deltagarna brukar gilla när jag blir personlig, berättar om riktiga saker som 
har hänt mig. Sedan gillar de siffror, folk vill veta hur mycket och hur ofta. 
Humor funkar alltid, men det är jag inte så bra på.” 

 
Pa Maudou Badjie: 
 
”Jag tror inte på att bara prata själv. Av erfarenhet har jag själv lyssnat och 
tänkt: ’Ok, nu har du sagt en massa bra saker, men hur gör jag?’” 
 
”Du måste nå både hjärnan och hjärtat. Det går inte att ta in information 
bara genom att sitta och lyssna. Man måste göra saker, få olika intryck med 
hörsel, syn, smak och rörelse. Jag brukar kalla det för positivt kaos.” 
 
”Innan man ens tänker på ordet demokrati, tror jag att man måste ha mod 
att mötas och kommunicera med varandra.” 
 
Tjia Torpe: 
 
”Det folkbildningsmässiga, pedagogiska är viktigt. Det gäller att inte falla 
för frestelsen att komma ut och tala om för folk hur det egentligen är – och 
hur man själv vill att det ska vara.” 
 
”Det är alltid, alltid värt att ta ett samtal. Lyssnandet åt båda håll är viktigt. 
Du blir avslöjad direkt om du inte lyssnar. Det blir mycket roligare, men 
också lite farligare än att bara stå själv och trumma ut ett budskap.” 
 
”Jag delade upp gruppen på tjugo personer i fyra mindre. Att få höra sin 
röst och se att den bär är viktigt, och en del kommer aldrig till tals i en 
större grupp.” 
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Förberedelser och kontakt med arrangörerna 
 
Förberedande kontakter mellan demokratitalare och arrangör är, som tidigare 
nämnts, av stor betydelse för ett lyckat arrangemang. Det förefaller som om 
medarbetarna på folkhögskolor och studieförbund i allmänhet är vana 
arrangörer, som tidigt i planeringsskedet etablerat kontakt med 
demokratitalarna. Från demokratitalarnas perspektiv verkar det mesta, med 
något undantag, fungerat bra, både vad gäller förberedelser och det praktiska 
kring arrangemanget. 
 

”Oskarshamns folkhögskola var väl organiserad. Inga krångligheter med 
boende, teknik eller hjälp från personal.” (Enkät) 
 
”Jag ställer betydligt fler frågor till arrangören nu än när jag började 
föreläsa: Hur många deltagare, hur gamla deltagare, vad kan de, hur 
mycket svenska kan de...? Ju mer man vet, desto bättre. Numera tar jag 
ganska mycket ansvar själv för att få reda på det.” (Mina Dennert) 
 
”Det är viktigt att kolla upp restider och allt praktiskt. Det som oftast 
strular är tekniken. Fortfarande 2018 kan det ibland hända att man inte är 
förberedd på en powerpointpresentation. Ibland saknas kablar och 
anslutningar.” (Pa Maudou Badjie) 

 
”Lite förvirrad kontakt, tog själv kontakt för att förvissa mig om att jag 
skulle komma. Men trevlig kontaktperson i övrigt.” (Enkät) 

 
 
Demokratitalarnas tankar om ViMåstePrata 
 
Svaren från demokratitalarna – både i enkäter och intervjuer – är genomgående 
positiva när det gäller initiativet ViMåstePrata. Visserligen har bara ett fåtal av de 
130 demokratitalarna uttalat sig i enkäter och intervjuer, men den bild som 
dessa ger är tämligen entydig. 
 

”Intresset och behovet av att prata om demokrati är stort.” (Enkät) 
 
”Jag är tacksam för att få vara en del av det här.” (Pa Maudou Badjie) 
 
”Det är jätteviktigt att fortsätta med detta.” (Mina Dennert) 
 
”Något jag saknar är gemenskapen bland oss demokratitalare. Man är i sin 
egen värld och ser ingen helhet. Vi borde ses och kanske föreläsa för 
varandra eller träffas och bara prata.” (Pa Maudou Badjie) 
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4.3 Deltagarnas perspektiv 
 
Vad tycker deltagarna om det de varit med om – och hur tänker de kring 
demokrati? Även om antalet svarande är lågt redovisas här några av resultaten. 
En överväldigande majoritet anser att demokratitalaren (95 procent), innehållet 
(97 procent) och arrangemanget som helhet (97 procent) var bra eller mycket 
bra. 
 
Frågan ställdes om vad arrangemanget gav deltagarna. Av svaren att döma är det 
kunskap och lust till reflektion om demokrati som varit mest givande. 
 
”Vad gav detta dig?” Andel (procent) som instämmer. 
Kunskap om demokrati     53 
Fick mig att ändra uppfattning/åsikt i någon fråga      8 
Lust att engagera mig politiskt     9 
Lust att prata och reflektera mer om demokrati  72 
Inget nytt alls     14 
Antal svarande: 96 
 
Ytterligare en fråga gällde mer allmänna påståenden kopplade till demokrati. 
Svaren fördelade sig enligt följande: 
 
Vilket/vilka av dessa påståenden instämmer du i? Andel (procent) som 
instämmer. 
Vi borde prata mer om demokrati i samhället  79 
Demokratin i Sverige fungerar bra i dag   14 
Jag har själv ett ansvar för hur demokratin fungerar  74 
Jag är inte säker på att vi har demokrati om 50 år  29 
För mig är demokrati mest en fråga om demokrati och val   8 
Antal svarande: 96 
 
När nedan ges några reflektioner från ett par av dem som på ett eller annat sätt 
varit involverade i aktiviteter kopplade till ViMåstePrata. Samtalen, som förts på 
telefon,  sammanfattas här i tre långa citat, något förkortade och redigerade. 
 
 
”Värdefullt och omskakande” 
 
Pia arbetar på organisationen Coompanion och deltog i seminariet ”Ta inte 
demokratin för given” i Linköping, arrangerat av Bildningsförbundet 
Östergötland i april 2018. 
 
”Det var en hel dag om demokrati med olika föredragshållare, med kanske 
hundra personer. Jag minns särskilt en professor som pratade om hur digitala 
troll på nätet påverkade valet i USA. Det var omskakande och skrämmande. 
Sedan var det en jurist, ett justitieråd kanske. Det var en väldigt torr föreläsning 
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med ett mäktigt budskap. Det handlade om grundlagen, hur vi kan skärpa den så 
att vår demokrati blir mer skyddad. Man fick ställa frågor efter varje föreläsning 
och sedan fanns ett digitalt forum där man kunde diskutera, men det var inget 
som jag använde. 
 
Jag tyckte seminariet var väldigt bra, och jag vet att många andra sagt samma 
sak. Värdefullt och omskakande faktiskt! Hur sårbar demokratin är och att vi 
måste förstå att vi inte kan ta den för given. I år är det hundra år sedan fick vi 
allmän och lika rösträtt, och nu känns det som en backlash. 
 
Jag har fortfarande med mig väldigt mycket som jag fick höra där. Du märker ju 
att jag minns ganska mycket fast det var så längesen. Att jag var med ledde också 
vidare, bland annat till att vi i Coompanion tillsammans med sex andra 
organisationer i Östergötland hade en serie med fyra seminarier där vi pratade 
om landsbygdens frågor inför valet. Vi tycker att polariseringen mellan stad och 
land har lett till en förtroendeklyfta, och att många människor tappar tilltron till 
demokratin. 
 
Jag tycker att det här borde leda vidare på något sätt. Vi måste prata, som det 
här ju heter, det är viktigt. Vi måste förstå att vi är farligt ute och behöver stå 
upp för det vi tror på. Förr i tiden var så många aktiva i partierna, men nu måste 
vi hitta andra sätt för hur demokratin kan verka. Vi måste hitta nya vägar, så att 
jag kan vara med och påverka min vardag och min verklighet.” 
 
 
Får inte bara vara folk som tycker likadant 
 
Anna arbetar på ett gruppboende med utvecklingsstörda. Besökte ett öppet 
demokratiarrangemang på Kulturmagasinet i Sundsvall i maj 2018. Cirka 150 
personer deltog. 
 
”Det var Lena Endre som var här och pratade om när hon hade träffat Hèdi Fried. 
Hon pratade också och visade bilder och lite siffror. Jag tror det var Bilda som 
ordnade, men är inte säker. Jag fick en biljett av en bekant, och följde med för att 
det lät viktigt och intressant. Jag är jävligt oroad över var demokratin tar vägen. 
 
Det var bra, utom på slutet, då det blev lite skarpt läge, när någon i publiken ville 
framföra sverigedemokratåsikter, men då var det liksom inte så mycket ”vi måste 
prata” längre, utan då gled man över det där… Jag blev lite besviken över att de 
inte tog diskussionen. Det får ju inte vara en massa folk som tycker likadant och 
klappar varandra på ryggen. Men arrangemanget var bra, frånsett den delen. 
 
Demokratin måste ju, hur ska jag säga, återerövras hela tiden, precis som 
moralen. Det har ju redan kommit in odemokratiska parter, jag anser att 
sverigedemokraterna är odemokratiska. 
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Jag vet inte riktigt vad som behövs för att stärka demokratin… Jag tror det 
handlar om politiken, om att kärnverksamheten inte får stryka på foten hela 
tiden. När inte samhället sköter sin del av kontraktet med vård och omsorg och 
sånt, då minskar tilltron och sverigedemokraterna kan komma med sina enkla 
lösningar. 
 
Jag har suttit på min arbetsplats och liksom inte sagt så mycket när andra har 
uttryckt de här åsikterna. Nu säger jag att ”det tycker inte jag” och försöker 
samla argument, så att man har nåt att säga, nåt att komma med. Därför tänkte 
jag att den här ViMåstePrata-rörelsen… det kändes bra, det lät liksom bra. Det 
jag var med på var ju bra, men det behövs mer, kanske med fler och i mindre 
grupper. Jag behöver argument, något att sätta emot, för det är ett farligt läge 
nu!” 
 
Ytterligare en deltagarröst, i form av en artikel där Lydia Peraza Aguiar, som 
studerar på Sundbybergs folkhögskola möter Jan Eliasson finns publicerat på 
www.sverigesfolkhogskolor.se. 
 
 
5. Sammanfattande reflektioner – bakåt och framåt 
 
Det sammanfattande intrycket från enkäter och intervjuer är ett mycket positivt 
omdöme om initiativet ViMåstePrata. Här följer några reflektioner utifrån vad 
som framkommit. 
 
 
Ett fritt och öppet initiativ 
 
I ViMåstePrata har studieförbund och folkhögskolor inte varit passiva mottagare 
av ett färdigt koncept, utan medskapande aktörer i att genomföra aktiviteter om 
demokrati. Demokratitalarna har haft stor frihet att, tillsammans med 
arrangörer, forma sin medverkan. 
 
Just detta faktum, att initiativet inte har formen av ”kampanj” eller ett 
färdigpaketerat koncept, kan kanske förklara en del av det positiva mottagandet. 
Det är annars vanligt att centrala satsningar är kopplade till ekonomiskt stöd, 
”projektpengar”, där lokala organisationer inom givna ramar kan söka bidrag för 
att genomföra lokala projekt. Dessa satsningar förutsätter ofta en hårdare 
styrning och mer omfattande administration, med ansökningar och 
redovisningar. Den låga graden av central styrning och karaktären av ”öppet 
erbjudande” i ViMåstePrata har uppenbarligen uppskattats, trots att lokala 
aktiviteter i allt väsentligt måste finansieras med egna medel. 
 
Det verkar som ViMåstePrata fungerat som inspirationskälla och ”igångsättare” 
för demokratiaktiviteter av olika slag. Med ganska enkla medel har folkhögskolor 
och studieförbund kunnat länka satsningen till ordinarie verksamhet, som 
laddats med ett delvis nytt innehåll. Här ska man nog inte underskatta 
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webbplatsens presentation av demokratitalarna med de korta beskrivningarna 
av deras specialområden, i sig en inspirationskälla och idégivare att närma sig 
demokratifrågan på nya sätt. 
 
Baksidan av den öppna karaktären i ViMåstePrata är svårigheten att bedöma och 
kvantifiera initiativets totala räckvidd och genomslagskraft. Enbart de få 
intervjuerna i denna rapport visar på flera exempel av ”ringar-på-vattnet”-
aktiviteter med mer eller mindre stark koppling till ViMåstePrata. 
 
 
Prata (och lyssna) är viktigt 
 
Det förefaller som själva namnet, ViMåstePrata, med sitt kommunikativa tilltal – 
att prata, samtala, diskutera – är något som uppskattats. Deltagarna har ofta 
varit delaktiga, med möjlighet att ställa frågor och föra fram synpunkter. 
 
Allt tyder också på att deltagarna i de olika arrangemangen värdesätter att själva 
aktivt få ta del i diskussioner och samtal. Oavsett om det är fråga om en mer 
traditionell föreläsning eller en workshop, är det sannolikt att tid för samtal och 
reflektion under, i anslutning till eller efter demokratitalarens medverkan ger 
uppenbara mervärden. 
 
Enligt demokratitalarna är deras sakkunskaper betydelsefulla, men både i 
intervjuer och enkätsvar framhålls också vikten av förmåga att skapa interaktion 
– att ställa frågor, lyssna och diskutera. Särskilt demokratitalarnas kommentarer i 
enkätsvaren lyfter fram deltagarnas engagemang, intresse och vilja till 
delaktighet som något mycket positivt, ibland till talarnas uppenbara förvåning. 
 
 
Breda demokratiaktiviteter 
 
Sammantaget är demokratitalarnas kunskaps- och erfarenhetsbas mycket bred. 
För arrangörerna har detta varit en uppenbar tillgång. Den period som 
ViMåstePrata varit igång sammanfaller med valet hösten 2018. Det verkar som 
att flera arrangörer sett initiativet som ett tillfälle att bredda eller komplettera 
mer ”traditionella” politikerutfrågningar med aspekter av begreppet demokrati. 
 
 
Verksamhetsfokus kopplat till folkhögskolor och studieförbund 
 
Det snabba närmandet mellan ViMåstePrata och folkbildningens organisationer, 
kombinerat med ambitionen att erbjuda verktyg för konkreta aktiviteter, har 
varit betydelsefull för satsningen. Flera faktorer understödjer detta: 
 
• Folkhögskolor och studieförbund utgör en lokal infrastruktur för civilsamhället. 
De har ett upparbetat kontaktnät och en vana att planera och genomföra 
arrangemang som inkluderar dialog mellan olika aktörer. 
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• Demokratifrågan är sedan länge starkt förankrad i folkhögskolor och 
studieförbund, både praktiskt och idémässigt. Detta bekräftas också i det första 
av statens fyra syften med statens stöd till folkbildningen, att ”stödja verksamhet 
som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”. 
 
• Initiativets öppenhet och flexibla karaktär har gjort det ”användbart”, eftersom 
det lätt kan integreras i redan befintlig och planerad verksamhet i folkhögskolor 
och studieförbund. 
 
Projektorganisatörerna har i en del fall mött folkbildningsföreträdare som 
uttryckt skepsis mot en ”demokratisatsning”, utifrån argumentet att detta är en 
del av folkbildningens grunduppdrag. Andra menar tvärtom – fast av samma skäl 
– att folkbildningen självklart ska välkomna initiativet, just för att det ger 
inspiration och bränsle till det som är folkbildningens grunduppdrag, att stärka 
och förnya demokratin. 
 
 
Framtiden för ViMåstePrata – uthållighet 
 
Arrangörerna från folkhögskolor och studieförbund menar att ViMåstePrata bör 
finnas kvar som erbjudande och möjlighet. De uttrycker sällan några konkreta 
förslag på förändringar eller tillägg i satsningen, men verkar heller inte ha 
funderat särskilt mycket på frågan. 
 
Kanske kan man sammanfatta svaren som att det gäller att vara uthållig, men 
därmed inte inaktiv. Man behöver inte börja om med något helt nytt, men 
däremot addera nya delar till det redan befintliga, för att inspirera till fler 
arrangemang och samtal om demokrati. 
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TILL SIST 
 
Tio råd till en demokratitalare, enligt Tjia Torpe, en av 130 demokratitalare 
 
1. Deltagarna ska i förväg veta vilken som kommer och ungefär vad diskussionen 
ska handla om. 
2. Det är bra om deltagarna har haft tid att i förväg formulera några egna frågor 
och tankar. 
3. Det ska vara en trevlig lokal där man varken fryser eller svettas. 
4. Den som pratar ska helst inte stå på ett podium en meter över alla andra. 
5. Det bör helst inte vara biosittning. Deltagarna ska kunna tala med och se på 
varandra. 
6. Hitta sätt att få deltagarna aktiva. Det handlar om kommunikation! 
7. Börja med att bjuda in genom att ställa en fråga, typ ”vad är demokrati för 
dig?” 
8. Släpp din egen kontroll. Se värdet av att allt inte blir precis som du tänkt. 
9. Det gör inget om du är lite rolig och drastisk. 
10. Ge gärna förslag på vad folk själva kan göra konkret för demokratin.  


