
#FOFO
NR 1 • VÅR 2018 • EN TIDNING FRÅN FOLKBILDARFORUM

Hårda prövningar för demokratin

    Journalistik i en polariserad tid

Vägkarta för auktoritära populister



2

Vägkarta för nyvalda 
auktoritära populister

Våga skildra   
samhällsfrågor  
ur olika perspektiv

Demokrati under  
hård press

Folkbildningsregionen  
Östergötland

”Kunskap om klass  
förklarar samhället”

Förorten, framtiden  
och hårda tag  
– mot ojämlikheten

Migration, lärande  
och social inkludering

Hur man hackar väljare

Smått & gott

Boktips

Läsa för livet  
– biblioterapi som läker

Se skillnad på vetenskap  
och lögn i det  
nya mediaklimatet

innehåll

#FOFO är en tidning från Bildningsförbundet  
Östergötland som ges ut två gånger per år.  
Årets tema är Vision & vilja, precis som  
för Folkbildarforum i november.

Kontakta oss gärna med frågor och förslag!  
folkbildarforum.se/kontakt

3
6

10
14 

20
23

16

”Demokratin är en viljeakt”. Det sade Sverker Sörlin 
när han talade på årets Vestlunddagar.

Vision och vilja är årets tema för Folkbildarforum. 
Vision kan å ena sidan handla om avsaknaden av 
visioner. Hos politiska partier, hos folkrörelser,  
kanske även hos folkbildningen. Utan visioner   
– svårare att ingjuta hopp, utan hopp  – närmare till 
rädslan. Med rädslan har vi närmare till förlitan på 
auktoritära idéer och budskap.

Vision kan å andra sidan handla om det skenbart 
enkla i att enas om dem. Visioner om allas lika värde, 
värdighet och rätt, säger sig de flesta stå bakom.  
Men var finns viljan att verkligen stå upp för detta.

Vad hände egentligen i Sverige hösten 2015. 
Berättelsen om det är viktig. Den som nu dominerar 
är att vi var naiva, i förlängningen underförstått att vi 
borde gjort som andra, stängt gränserna. Den andra 
berättelsen är att i en knepig situation gjorde massor 
av organisationer, enskilda och myndighetsanställda 
något bra, baserat på värderingar om solidaritet och 
allas lika värdighet. Något att trots allt vara stolta över, 
något värt att bygga vidare på.

Vilken berättelse som dominerar får stor betydelse 
för kampanjerna inför valet, för valutgången och för 
möjligheterna framöver till viljan att stå upp för ett 
solidariskt samhälle.

Redan i våras arrangerade vi konferensen Ta inte 
demokratin för given! Temat fortsätter vi spegla här  
i tidningen. Samtalen, debatterna och det praktiska 
demokratiarbetet måste forsätta oavsett valutgång-
en. Folkbildarforum i november är en del i den 
fortsättningen.

Lasse Holmgren 
Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum

Demokrati 
är en  
viljeakt
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Vägkarta för nyvalda 
auktoritära populister
Det måtte blåsa på månen. Världens ideologiska kompassriktning  
har de senaste åren skiftat poler så att upp blivit ned och ned blivit upp.

MARIA LEISSNER   ILLUSTRATIONER: WIKI MEDIA (bearb.)

Från att höger-vänsterskalan dominerat 
under hela efterkrigstiden är världen 
inne i en allt mer synlig tudelning mellan 
helt andra motsatspar: det öppna respek-
tive stängda samhället. Auktoritära 
ledare attackerar demokratin, nationa-
lism utmanar internationalism, stamtän-
kande ersätter medborgarsamhället, och 
rasister och kvinnohatare attackerar idén 
om respekt för mänskliga rättigheter som 
en moralisk bottenplatta för alla länder.

Smärtsamt uppvaknande

Mellan Brexit och Trump, under det 
turbulenta året 2016, vaknade många av 
oss smärtsamt upp och kunde tydligt 
urskilja detta nya ideologiska landskap. 
Men tecknen på den växande nationalis-
men och den auktoritära populismen har 
funnits länge, och i många världsdelar.

Själv började jag undra vad som var på 
gång under hösten 2014, då jag arbetade 
som generalsekreterare för Community of 
Democracies. 

Efter att Ungerns regering hösten 2014 
skickade en gryningsräd med poliser på 

ett gäng enskilda organisationer som fått 
stöd från Norges EFTA-fond, uppdrogs 
jag av Community of Democracies’ 
styrelse att inleda en dialog med Ungern 
om respekten för våra gemensamma 
demokratiska principer. Min rapport kom 
till slutsatsen att Ungern bröt mot en 
majoritet av dem och att det fanns en 
logik bakom. 

”Det ungerska tåget”

När den nya polska regeringen tillträdde 
sent hösten 2015 följde den exakt samma 
mönster för sin politiska omvälvning av 
Polen. Från min utsiktspunkt vid Com-
munity of Democracies’ sekretariat  
i Warszawa kunde jag notera, som polack-
erna själva sa, att ”det ungerska tåget 
anlänt till centralstationen i Warszawa”. 
Det polska regeringspartiets ledare, den 
parlamentariska gruppledaren Jaroslaw 
Kaczynski, satte sig i ett fyra timmar 
långt privat möte i södra Polen med 
Ungerns premiärminister Victor Orban 
bara någon månad efter valet. Orban 
hade ju redan öppet deklarerat sitt 
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politiska mål, nämligen att göra Ungern 
till en ”illiberal demokrati”.  Och Kaczyn-
ski hade tidigt deklarerat att han ville 
skapa ”Budapest i Warszawa”. 

Recept på underminering

Med stor sannolikhet delade Orban vid 
detta privata möte med sig av sina 
erfarenheter och tips om hur Kaczynski 
borde använda sin nyvunna regerings-
makt. Kanske han lämnade över en 
manual? För när man dokumenterar 
händelseförloppet i Polen efter detta 
möte, och konstaterar den häpnadsväck-
ande överensstämmelsen med utveckling-
en i Ungern, så framträder följande 
tydliga vägkarta för auktoritära populis-
tiska rörelsers övertag av makten i en 
demokrati:

– Ta kontroll över konstitutionsdomsto-
lar och andra juridiska instanser som 
skyddar grundlagen. Använd lagändring-
ar och politiska utnämningar.

– Ta politisk kontroll över public 
service-media. Skräm, kritisera och miss-
tänkliggör enskilda journalister och 
oberoende media. Det skapar en praktisk 
självcensur. Därefter kan TV och radio 
bli en bättre plattform för majoritetens 
religion och regeringens värderingar 
bättre än på gamla ”fake media”-tiden. 
Självklart ingår det antisemitiska 
budskapet i public service-paketet.

– Ta politisk kontroll över byråkratin. 
Genomför omfattande uppsägningar av 
de professionella oberoende cheferna 
inom statsapparaten och ersätt dem med 
politiskt utsedda lojalister utan tidigare 
erfarenhet som statstjänstemän. Sanno-
likt måste man sänka kraven på utbild-
ning och erfarenhet för att kunna få in 
de släktingar och partimedlemmar man 
litar på.

– Gör en rivstart med ett batteri lagar i 
enlighet med punkterna ovan genom att 
använda snabbspår som presidentdekret 
eller parlamentsinitiativ. Dessa kan 
tryckas igenom på några få dagar och få 

omedelbar rättsverkan. 
Snabbspåren kopplar 
bort de vanliga bered-
ningsinstanserna, 
oppositionen och 
lagrådet. Noll debatt, 
mycket praktiskt.

Fria medier i vägen

Nu blir det också 
svårare för media att 
komma in i parlamen-
tet. Men de är ju ändå 
alltid emot regeringen 
så det var på tiden.

– Lägg till några publikfriande refor-
mer som saftiga barnbidrag och höjda 
pensioner. Som efterrätt en rejäl statlig 
skrämselkampanj mot främlingar, 
flyktingar och EU, som regeringen 
därefter kan försäkra väljarna att de 
kommer att försvara nationen mot. Det 
håller väljarna nöjda och ointresserade 
av att förlora sin regering bara för lite 
fjantig kritik från de intellektuella. 
Opinionsmätningarna är säkrade en bra 
bit in i nästa mandatperiod.

– Nu är det dags för ett nappatag med 
de enskilda organisationerna i civilsam-
hället. Otäcka typer. Väldigt regerings-
kritiska, rent subversiva. Lite extra 
skattekontroller? Några hotfulla tweets? 
En gryningsräd? Ett förbud mot ut-
ländskt stöd är ju redan infört. Man vill 
ju inte ha spioner eller avlönade reger-
ingskritiker betalda av judiska organisa-
tioner verksamma i sitt eget land!

Aktiv personförföljelse

– Därefter blir det helt naturligt att 
underminera statliga kontrollfunktioner 
av den offentliga makten som ombuds-
mannasystem, mänskliga rättighetsinsti-
tutioner, statsrevisionen med mera, med 
en blandning av allmänt misstänkliggö-
rande, aggressiv personförföljelse och 
upptrappad politisk kontroll.

– Staten bör nu nu successivt göras om 

Maria Leissner är 
fd partiledare (L)
tidigare general
sekreterare för 
Community of 
Democracies. 
Nu verksam  
som ambassadör 
vid UD.
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till ett redskap för en identitets-definie-
rad grupp (ras, religion, kön). Ta bort 
skydd för etniska eller sexuella minorite-
ter. Påbörja ett krig mot kvinnor genom 
abortförbud och hemmafrubidrag.

– Glöm inte att använda extremnatio-
nalistiska 
organisatio-
ner som 
tankesmed-
jor och 
rekryte-
ringsbas för 
regeringen. 
Mycket 
intellektuell 
kraft där!

– Börja 
pilla med 
vallagarna. 
Nästa val 

kommer 
snart, och 
man vill ju 
inte vara helt 

utlämnad åt 
väljarna. För det 

är viktigt att bli 
folkvald. Men man 

behöver försäkra sig att 
nästa mandatperiod finns  

i fickan.

Hetsa mot Soros

–  Det blir en naturlig konsekvens, men 
också en politiskt motiverad handling att 
dra landet ur internationella och regional 
organisationer, avtal och internationella 
konventioner, och retirera från interna-
tionell lag och uppförandekoder. Kom ihåg 
att tala väl om Putin och illa om Soros. 
För Putin gäller nävrätten, might is right, 
makten avgör själv vad makten behöver 
göra och det gillar vi - men Soros vill sätta 
mänskliga rättigheter som en internatio-
nell tvångströja på oss. Trist typ.

– Ge nu ekonomiska favörer som 
kontroll över statliga bolag eller kontrakt 
till vänner, släkt och allierade. Bra att 

ha en tät väv av personer som blivit rika 
tack vare dig som politisk ledare, då är 
de väldigt lojala. Klientelism, korruption 
och klanvälde blir dessutom lättare när 
kontrollsystemen sätts ur spel, vilket du 
hunnit med vid det här laget.

– Använd sociala medier och trollfabri-
ker för att sätta regeringens alternativa 
verklighetsbild. Den starke ledaren ska 
gärna framställas som offer för elaka 
kritiker. Han är förresten väldigt stark, 
vacker och populär. Och oppositionen 
bara ljuger. 

– Skriv till sist om historien, genom 
nya minnesmonument, museer och 
skolböcker, för att passa den nya nations-
berättelsen. Här finns inte tillstymmel-
sen till minoriteter närvarande. Inte 
särskilt många kvinnor heller. Men 
manliga hjältar, hjältedåd, folk blod och 
nation.

Lätt att känna igen

Varenda punkt ovan, utan undantag, har 
en verklighetsbakgrund i Ungern och 
Polen. Bitvis kan också de övriga Vi-
segrad-länderna känna igen sig, så även 
Trumps USA. 

Delar i vägkartan kan också kännas 
igen från Turkiet, Filippinerna och 
många andra länder som varit hyfsat 
stabila demokratier men där folkvalda 
nationalistiska populistiska regeringar 
med auktoritära ådror tagit över makten.

Auktoritära populistiska partier som 
Sverigedemokraterna, Front National 
med partier som fortfarande verkar i 
opposition följer öppet denna ideologiska 
vägkarta. Jag utmanar er att pricka 
dessa 14 punkterna för valfritt land eller 
parti. Bind sedan ihop punkterna och du 
får en ny syn på vart världen är på väg.

Det är dags att vi organiserar motstån-
det och förbereder oss på ganska ruggiga 
tider. Successivt kommer det politiska 
landskapet att ritas om, och vi alla måste 
orientera oss efter de nya polerna. Ha 
tungan rätt i mun och kompassriktning-
en klar.         ◗

En tidigare version av ”Vägkartan”  publicerades i det liberala nyhetsmagasinet nu, februari 2017.
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Våga skildra   
samhällsfrågor  
ur olika perspektiv 
Hur hanterar man journalistrollen i polariserade tider? 
Niklas Orrenius har skrivit om antidemokratiska krafter  
och extrema grupper i Sverige i 20 år. Lika länge har han  
tränat på att se på händelser ur olika perspektiv. 

TEXT CHRISTEL VALSINGER

“Hur skulle Niklas Orrenius göra?”  
En journalistkollega till mig ställer sig 
just den frågan när hon blir upprörd över 
den hätska tonen i kommentarsfält på 
Facebook. Istället för att ryckas med i en 
polariserad debatt om vilken extrem 
grupp som egentligen är det stora hotet 
mot Sverige, lyckas Niklas Orrenius 
nämligen hålla huvudet kallt. Svarar 
sakligt på det osakliga. Nyanserar med 
motexempel när anklagelserna blir 
ensidiga. Hur klarar han det? 

Många års övning

Av två anledningar visar det sig. Den ena 
handlar, menar han, om att han inte 
tillhör någon förtryckt grupp som får stå 
ut med ständiga kränkningar.

– Det gör det lättare för mig att vara 
lite cool. Jag är inte kvinna och jag har 
inte utländsk bakgrund. Det är enklare 
för mig att ta ett steg tillbaka och se att 
det finns många olika sorters förtryck. 
Men jag skulle aldrig säga till någon 
annan, som blir rasande över ett visst 
förtryck, att tagga ner. 

Den andra anledningen är att han haft 
många års övning i att se saker från två 
håll. 

Uppvuxen i Motala med en pappa som 

är advokat och en mamma som var polis, 
tog han ofta del av diskussioner som 
rörde rättvisefrågor. Efter sina första 
journalistjobb på Östgöta Corresponden-
ten och Värnpliktsnytt, flyttade han till 
Malmö 1997 och började jobba på Syd-
svenska Dagbladet. I Skåne fanns flera 
partier som spelade på motståndet mot 
invandring, t ex Sjöbopartiet och Skåne-
partiet. 

– Det var ganska exotiskt just då. Den 
retoriken fanns inte på riksnivå och den 
fanns inte i Östergötland mer än som 
klotter av typen BSS (Bevara Sverige 
Svenskt).

Flera berättelser

I Lund fanns några unga killar som 
mobiliserade och försökte ta över och  
bli nya språkrör för SD: Jimmie Åkesson, 
Richard Jomshof, Björn Söder och 
Mattias Karlsson. Niklas tyckte det var 
intressant. Han såg en rörelse som fått 
fäste och verkade växa.

2006 blev SD tredje största parti i 
Skåne. 

– Jag började följa dem och skriva om 
rasismen i partiet. Jag granskade dem 
och såg vad som var problematiskt.

Men ganska tidigt såg han att där även 

Niklas Orrenius  
är reporter och 
krönikör på  
Dagens Nyheter
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fanns andra berättelser. Sådana som 
också handlade om demokrati. Att 
SD-are till exempel var så avskydda att 
de förlorade sina jobb och inte sällan blev 
misshandlade. 

– I Rottne 2005 blev en SD-fest attacke-
rad av AFA. Flera personer utsattes för 
grov misshandel, men nästan ingen skrev 
om det. Richard Jomshof, som var utbil-
dad lärare, fick sparken på grund av sina 
åsikter. 

– Jag började skriva såna stories. 
Skriva ur olika perspektiv. Det var nån 
kollega som var lite upprörd att jag skrev 
att man inte borde sparka Jomshof. 
“Tänk om dina barn skulle få honom i 
skolan?” Det skulle såklart inte vara så 
härligt, jag vet vad han står för. Men jag 
skulle ju inte vilja förklara för dem att 
han fick sparken för att han tyckte fel.  
Så jag började träna på att se saker ur 
olika perspektiv.

Älskad men märkt av konflikter

Malmö beskriver han som en spännande 
stad, som han älskar att bo i. Men det är 
en stad med flera konfliktlinjer. För  utom 
antidemokratiska krafter i form av natio-
nalism, rasism och antisemitism finns hat 
mellan olika minoritetsgrupper. Det kan 
vara hat mot shiamuslimer, eller mot 
kurder från turkar. Det är knivigt att 
hantera, menar Niklas. En grupp som 
själv utsätts för mycket hat kan i andra 
sammanhang vara förövare. 

– Rasisterna som skriver till mig och 
tycker att jag tar ställning för islam för 
att jag skriver att muslimer ska få leva  
i fred menar att ”du ser inte att det finns 
etniska svenskar, som blir kallade jävla 
svennehora”. Men det gör jag. För några 
år sen när jag jobbade på Sydsvenskan, 
följde jag en niondeklass i en vecka. En 
stökig klass med många elever med rötter 
i andra länder. De hade en vikarie som 
var ganska osäker, inte så mycket äldre 
än eleverna själva, som kom från Lund. 
Hon kände inte till trakten så bra. Hon 
blev väldigt hånad och nedgjord i klass-

rummet. Det handlade mycket om att  
hon var svenne och inte fattade.

– Utanför klassrummet är det svårare 
att vara muslim – man diskrimineras för 
att heta Ahmed, inte Niklas. Men det 
finns rum där maktförhållandena är 
annorlunda. Just där och då blev det 
väldigt tydligt. Killarna som trackade 
henne kanske var förtryckta, men det är 
ju ingen ursäkt. I Malmö, på fältet, upp-
täcker man att det är inte så enkelt.  
Man får lära sig att se folk som individer. 

Det är valår i år. Tror du bevak-
ningen i traditionell media kom-
mer att spela en viktig roll, eller 
har sociala medier tagit över den 
arenan?

– Ja jag tror traditionella medier spelar 
en viktig roll. Bränslet för sociala medier 
är traditionell media. Det är i grunden 
det folk litar på. SD kritiserar öppet 
massmedia, men de personer som jag 
känner som sympatiserar med SD, för 
dem smäller det mycket högre om DN 
eller SVT skriver något än om SD-vän-
liga och rasistiska Samhällsnytt gör det. 

Hur tänker du kring att det du 
skriver kan användas för helt 
andra syften? Att sprida hat till 
exempel. 

– Jag försöker att inte tänka så mycket 
på det. Det kan grumla blicken lite 
grann. När jag skrev Jomshof-artikeln 
2005, så var jag lite ovan och tänkte att 
SD kommer att gilla att det här lyfts. 
Samtidigt tvekade jag inte att skriva den. 
Vi lever ju i ett fritt informationssam-
hälle. Det kommer att komma fram att 
han får sparken för sina åsikter. Är det 
inte bättre då att vi lyfter det än att det 
kommer fram på nån rasistisk blogg? 

– Om man tror på demokrati, så tror 
man på att man inte ska styra informa-
tion. Då berättar man oavsett effekterna. 
Det är huvudprincipen. Sen är det inte så 
enkelt alltid. Det finns fall där man kan 
tillfoga enskilda personer skada. 
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Det medieförakt som vissa grup-
per sprider, finns det någon grund 
för det? Har medierna anledning 
att vara självkritiska? 

– Ja jag tycker lite det. Man har under-
skattat det hot och det förtryck som finns 
i vissa radikalislamistiska kretsar i 
Sverige. Jag tror det beror mycket på 
segregation. Har man inte bott i Rinkeby, 
Rosengård eller Skäggetorp, då har man 
kanske inte sett det där och tänker att 
“hur blir det om vi skriver om skumma 
moskéer, underblåser vi hatet mot mus-
limer?”. Jag tror att folk resonerat så 
indirekt, att “det där getingboet ger  
vi oss inte in i”.  

– Jag är bekymrad för hatet mot 
muslimer. De flesta som hotas av an-
hängare av IS och Al Qaida, de är själva 
muslimer och är samhällstillvända och 
tror på demokrati. Skriver man om det så 
kommer folk att se och bena ut skillna-
derna och det kommer muslimer generellt 
att vinna på. Många som tipsar mig om 
extrema muslimska rörelser är själva 

troende muslimer. De vill ha det här 
belyst. Men vi har förlorat flera år av 
journalistik. 

Från flera håll just nu uppmanas 
vi att gå ut och försvara demokra-
tin. Är det din uppfattning att 
demokratin är hotad?

– Nej, inte i Sverige. Det finns antidemo-
kratiska krafter som kan utöva förtryck 
och det finns oroande tendenser, men hur 
ska det gå till att välta demokratin? Det 
krävs ju ett parti som vill avskaffa demo-
kratin och som går till val på det. Vi har 
en stark tillit till samhällsinstitutionerna 
i Sverige och ganska lite politikerförakt. 
Jag ägnar mycket av min tid åt att skriva 
om antidemokratiska krafter, så jag vill 
inte sopa det under mattan. Men jag är 
lite orolig att skräcknarrativet får fäste. 
Om något på sikt är ett hot mot demokra-
tin är det att man tror att samhället är 
mer instabilt än det är - att man tror att 
det krävs en stark man som kan hantera 
det.         ◗

”En outtröttlig reporter”
Niklas Orrenius är reporter och kröni-
kör på DN. Han har erhållit flera priser för sina artiklar och reportage, bland 
annat Stora Journalistpriset 2016 i ka-
tegorin Årets Röst, med motiveringen:
”För att han som outtröttlig reporter 
och med fulländad stilistik undersöker 

och dokumenterar vår tids svåraste 
frågor.”
Han har gett ut fem böcker, som på oli-ka sätt behandlar Sverige, extremism, flykt och migration. Senast i raden är 
Skotten i Köpenhamn - Ett reportage 
om Lars Vilks, extremism och yttrande-frihetens gränser (2016), som nomine-
rades till Augustpriset.



Demokrati under hård press
Ljusglimtar 

och bistra 
besked
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Den 17 april bjöd Folkbildarforum in till konferens för att diskutera hoten  
mot demokratin och folkbildningens möjligheter att bidra till en upplyst 
 debatt. I flera föreläsningar och ett panelsamtal berördes hur snabba 
 samhällsförändringar ställer krav på en ny mobilisering för demokratin.

CHRISTEL VALSINGER  FOTO: HENRIK WITT

Människor röstar på extremister  
av framförallt två anledningar, sade  
Per Ödling i sin föreläsning under 
konferensen “Ta inte demokratin för 
given”: man känner oro och man förstår 
inte anledningen till oron. Just nu 
minskar vår tro på att nästa generation, 
våra barn, ska få det bättre än oss själva 
(undersökning utförd av opinionsinstitu-
tet Inzio). Narrativet om att samhället 
och välfärden som vi känner den är  
 i upplösning, håller på att få fäste.  
  Det öppnar för krafter som kan erbjuda   
   enkla förklaringar och lösningar på  
       våra problem.
         – Utan framtidstro får vi Trump.

Matematisk trendanalys
Med hjälp av matematiska modeller 
förutsåg Per Ödling tillsammans med 
några kollegor både Donald Trumps och 
Bernie Sanders framfart i det amerikan-
ska valet, redan två år i förväg. Samma 
modeller säger nu att vi har två mandat-
perioder kvar av liberal demokrati. 

Avgörande är just oron för de samhälls-
förändringar som pågår just nu. Digitali-
seringen inom allt fler samhällsområden 
gör att jobb rationaliseras bort och det är 
främst medelklassjobben som försvinner. 
Visserligen skapas nya jobb, men inte i 
samma utsträckning som i samband med 
industrialiseringen. I USA håller medel-
klassen på att bli fattig, menade Ödling. 
Inte den medelklass som finns i stor-
städerna, men på landsbygden och på 

Demokrati under hård press
Ljusglimtar 

och bistra 
besked

– Regeringen måste erkänna våldet i områden som 
Rinkeby, Tensta och Hjulsta som en nationell kris, 
sade Macarena De La Cerda, Förorten mot våld.
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mindre orter. Det är också där Donald 
Trump har fått sitt största stöd. 

Rösta bort demokratin?

I Sverige, liksom i resten av Europa, ser 
vi hur extrema grupper flyttar fram 
positionerna när arbetslöshet och flyk-
tingströmmar ökar. Förskjutningen bort 
från den liberala demokratin sker med 
hjälp av lagar som begränsar fria medier 
och manipulation av rättsstatens institu-
tioner. I Polen har regeringspartiet PIS 
genomfört reformer i syfte att rensa bort 
obekväma personer från domstolarna och 
ersätta dem med regeringslojala domare. 
I boken “Hoten mot rättsstaten Europa” 
analyserar Johan Hirschfeldt tillsam-
mans med ledande jurister från Polen och 
Ungern varför EU och Europarådet har 
svårt att ingripa mot medlemsländer som 
inte följer grundläggande regelverk. 
Under konferensen föreläste han om hur 
vi som EU-medborgare alla är principiellt 
berörda av det som händer i de enskilda 
medlemsstaterna - hur de upprätthåller 
rättsstaten. 

– Kan vi rösta bort demokratin? undra-
de en konferensdeltagare. 

– Grundlagen kan inte ändras med 
mindre än två riksdagsbeslut med ett val 
emellan. Men en regering som vill ändra 
i grundlagen kan snabbt utlysa nyval för 
att ta nytt riksdagsbeslut, sa Johan 
Hirschfeldt. 

I båda omröstningarna räcker enkel 
majoritet. Hirschfeldt tycker att vi borde 
se över det systemet, bygga in lite mer 
tröghet. Som i Finland där man i den 
andra omröstningen måste få minst två 
tredjedels majoritet.

Demokratisk mobilisering 

Så hur skapar vi framtidstro? Så att vi 
inte röstar bort våra demokratiska 
institutioner? 

I någon mening är det ju vad folkbild-
ningen alltid gjort och fortfarande gör, 
genom att hjälpa människor att ta 

makten över sina egna liv. I förorten sker 
just nu en demokratisk mobilisering med 
folkbildning som grund. Macarena De La 
Cerda berättade under konferensen om 
organisationen Förorten mot våld, som 
vill se regeringen erkänna våldet i 
förorter som Rinkeby, Tensta och Hjulsta 
som en nationell kris och göra insatser 
därefter. Det behövs åtgärder för att 
överbrygga samhällsklyftor, för att skapa 
framtidstro. Som aktiv i Megafonen var 
Macarena De La Cerda med och skapade 
föreläsnings och samtalscaféet Harakat. 
Det var ett samarbete med Rädda Bar-
nen. Idag börjar hon se resultatet av det.  

– Jag ser ungdomarna starta nya typer 
av föreningar. De förstår föreningslivet 
och de stärker sig själva. “Vad behöver 
jag för att få bättre cv? För att få ett jobb 
och för att lyckas i livet?“

Folkbildningens viktiga roll 

Konferensen avslutades med ett panel-
samtal under ledning av moderator Erik 
Wagner, som bad deltagarna att reflekte-
ra över folkbildningens roll för att skapa 
stärka demokratin och skapa den fram-
tidstro som Per Ödling initialt efterlyste.

– Demokratiska institutioner räcker 
inte för att demokratisera idag, sa Nazem 
Tahvilzadeh, forskare vid KTH, apropå 
Hirschfeldts genomgång av rättsstatens 
institutioner. 

Man måste stärka människors möjlig-
heter att göra sina röster hörda och 
påverka sina liv till något bättre.

– Det finns en växande befolkning som 
behöver en starkare röst. Folkbildningen 
behöver verka för en social mobilisering. 
Annars kommer någon annan att ta er 
plats.

Öppnar för andra tolkningar

Mia Sandell, konsulent för digital delak-
tighet på Bilda, tryckte på att folkbild-
ningen ändå gör rätt saker. 

– Till den som vill starta något: ta ett 
studieförbund i handen, var hennes råd.
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Benton Wolgers, styrelseordförande  
i föreningen Ordfront, öppnade också för 
en strimma ljus i det mörka. 

– Klyftor måste inte sluta med att 
demokratin nedmonteras. Den kan lika 
väl stärkas.               ◗

1. Mia Sandell, 2.Johan Hirschfeldt, 3.Per Ödling, 4.Jesper Barkselius,Östgötateatern,  
5.Anita Jernberger, Region Östergötland, 6.En samlad stund i pausen på Konsert & Kongress.

1 2

3 4

5 6
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“Vi kan lyfta upp den lilla människan som i sin tur,  
kan lyfta upp ett samhälle”

Vi som aldrig har upplevt 
demokrati och pressfrihet i våra 
länder beundrar det lilla landet 
Sverige. Demokratin i Sverige har 
mångåriga erfarenheter med sig. 
Jag ser rasism och terrorism 
som den stora faran mot 
demokratin.

Jag tror folkbildningen lever 
upp till sitt demokratiuppdrag 
Demokratiska värderingar och 
värdegrund har alltid varit en 
stor del av folkbildningens liv 
och arbete. Det har skapat 
många möjligheter och mötes-
platser för människor från olika 
kulturer att mötas.  

Att delta i folkbildningsverk-

samheten är fritt och frivilligt. 
Det ger möjlighet att söka 
kunskaper som bygger på eget 
intresse utan att bli ifrågasatt 
och att träffa människor från 
olika kulturer och delar av 
världen. Jag jobbar på Studie-
främjandet som regionansvarig 
för folkbildningsverksamhet med 
asylsökande i Östergötland. 

En cirkeldeltagare som jag 
hade i vardagssvenska i 
Norrköping berättade att hon, 
som afghansk kvinna uppvuxen  
i Iran, inte fått gå i skolan i något 
av länderna. Att komma till ett 
land och få möjligheter att bli 
behandlad på samma sätt som 

alla andra människor, var hennes 
dröm. Många av hennes kom pisar 
har aldrig har hållit en penna  
i handen att skriva med.

Med folkbildning lyckas vi lyfta 
upp den lilla människan som 
hon, som i sin tur, kan lyfta upp 
ett samhälle. Allt detta är möjligt 
i ett demokratiskt samhälle.  ◗

Folkbildningsregionen

Östergötland
Hur mår demokratin i Sverige? Är den hotad? Och lever folkbildningen upp 
till uppdraget att stärka demokratin och möjliggöra att en ökad mångfald 
människor kan delta i samhällsutvecklingen? Vi bad några personer  
engagerade inom folkbildningen i Östergötland, som deltog i konferensen  
“Ta inte demokratin för given”, att reflektera.

Helin Ljungberg
verksamhetsutveck
lare Studiefrämjandet  
i Östergötland
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“Vi inom folkhöskolan kan bli demokratibärare”

Folkhögskolan behövs som en 
mötesplats där fördjupande och 
reflekterande möten möjliggörs, 
som en motrörelse i en alltmer 
polariserad och lättuggad värld. 
Demokrati behöver tid, tid för att 
möta upp och hantera männi-
skors tankar, både de oroliga 
och de förhoppningsfulla. 

I folkhögskolans strukturer 
och ideér finns utrymme och 
friheten att tänka och yttra sig 
fritt, att agera tillsammans och 
bygga tillit till alla människors 
bildningsresa oavsett bakgrund. 
Vi som finns där kan använda 
oss av den friheten och på så 

sätt bli demokratibärare. Även 
om ett betydande antal 
deltagare inom folkhögskolan 
finns där i en låg grad av “fri-  
och frivillighet” och med tydliga 
prestationskrav, kan vårt 
förhållningssätt i vardagen 
främja det fria i var människa,  
till känslan och upplevelsen  
av att vara delaktig i sitt livs 
sammanhang, i gemenskap med 
andra. Till nya erfarenheter av 
att kunna påverka, att spela roll 
och att vara viktig för andra.  
Det finns en längtan efter att  
bli synliggjord och betydelsefull  
i ett sammanhang med andra 

människor, att göra skillnad.
Demokrati behöver handling. 

Folkhögskolan kan vara en plats 
för att göra demokrati. ◗

Annelie Hellström 
folkhögskolelärare, 
fritidsledarutbildningen, 
Valla folkhögskola  
Linköping
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“När vi pratar om hot mot demokratin  
bör vi vara försiktiga med vad vi menar ”

Jag vill påstå att Sverige är ett 
mycket bra exempel på en 
demokrati som fungerar bra. När 
vi pratar om hot mot demokratin 
så bör vi vara försiktiga med vad 
vi menar. 

Det största hotet som jag ser 
det är om vi, som bor i Sverige 
inte tar ansvar för våra rättig-
heter och skyldigheter. 

Idégrunden i folkbildningen 
säger: lärandet relateras till 
människans hela livssituation, 
kunskap och bildning har ett 
egenvärde, folkbildningen är fri 
och frivillig, samhällsengage-
mang stimuleras och kanaliseras 
genom folkbildningens förank-
ring i folkrörelser och förenings-
liv och deltagaren är en aktiv 
medskapare. 

Den övergripande idén för 
Studieförbundet Bildas verksam-
het är att ge människor redskap 
för livet, med övertygelsen att 
det är i mötet med andra som 
människor växer. Verksamheten 
vilar på kristen livsåskådning, 
där varje människa har ett 
okränkbart värde vilket ger ett 
förhållningssätt som genomsyrar 
den kyrkliga verksamheten och 
verksamheten inom kultur och 
samhälle. Bra exempel i 
Linköping är Gårdshuset, 
Bullerbyns replokaler och 
Digitala verkstäder för digital 
delaktighet. Gårdshuset erbjuder 
Mammabarnsvenska, praktik  
i arbetslivet, yrkessvenska,  
stöd till körkortsteori och 
trafik svenska, svenska för 

asylsökande samt praktiska 
verksamheter som cykelverk-
stad, syateljé, kök och data. Allt 
detta bidrar till att människor blir 
en del av det demokratiska 
svenska samhället oavsett ålder, 
kön, etnisk bakgrund, utbild-
ningsnivå. ◗

“Verkar för människors utveckling och ökade egenmakt”

Demokratin måste hela tiden 
vårdas och värnas. Vi kan inte ta 
demokratin för given.

Ett direkt hot är de populistis-
ka och högerextrema krafter 
som växer sig starkare både i 
Europa och världen. Populismen 
sprider förakt mot demokratins 
arbetsformer och de demokra-
tiska partiernas valda företräda-
re. Ökade klyftor vad gäller 
inkomster och många männi-
skors minskade inflytande över 
sin vardag och politiska beslut 
riskerar att urholka tilliten till  
det demokratiska systemet.

Vi vet att folkbildning är en så 
stark kraft att den kan förändra 
världen, såväl den lilla som den 
stora. ABF:s mål är att förstärka 
och fördjupa demokratin på 

samhällslivets alla områden. 
Folkbildning är för oss en idé om 
ett fritt kunskapssökande som 
kan ge människor mod och 
kunskap för att få makt och 
ansvar såväl i den egna 
vardagen som i samhället som 
helhet. Vi tror på den radikala 
folkbildningens möjligheter att 
utmana och vara en demokratisk 
förändringskraft.

En av våra främsta priorite-
ringar är att arbeta för en mer 
deltagande demokrati och ett 
ökat valdeltagandet. Främst i de 
områden där valdeltagandet är 
lågt. Det gör vi genom lokal 
närvaro både i mindre orter, 
större städer och sedan många 
år tillbaka i särskilt socioekono-
miskt utsatta områden. Vi vill 

finnas där människor lever och 
verkar. I verksamheten Portalen  
i Norrköping verkar vi som 
folk bildare för människors 
utveckling och ökade egenmakt. 
Vi har i år även påbörjat en 
särskild demokratisatsning;  
”Gör din röst hörd!” ett arbete, 
som ska fortsätta fram till 2022. ◗ 

Mia Sandell
konsulent Samhälle  
 Digital Delaktighet 
Studieförbundet Bilda Sydöst
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Gunilla Solveigs- 
dotter Ottosson 
chef ABF Östergötland
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”Kunskap om klass  
 förklarar samhället”
För att förstå ojämlikhet och orättvisor i samhället behövs  
kunskap och fortbildning om klassamhället och om hur  
klasskillnader påverkar människors liv.
Det är en bärande tanke bakom tankesmedjan Katalys  
pågående projekt ”Klass i Sverige”, som är en kartläggning  
av dagens klassamhälle.

GÖRAN JACOBSSON

– Klassfrågan har inte funnits i den 
politiska debatten de senaste årtionde-
na. Det har lett till att invandringen 
som fråga kunde ta så mycket plats. 
Men den verkliga konflikten ligger ju 
inte mellan invandrare och andra som 
är födda här. Om vi börjar prata om 
klass igen skulle många kunna se att 
konflikten ligger mellan de flesta av 
oss oavsett ursprung och kapitalets 
intressen, säger Niels Stöber, utredare 
på Katalys.

Förra analysen från 80-talet

Arbetet med ”Klass i Sverige” började 
för ett år sedan. Det var Daniel Suho-
nen på Katalys och professor Göran 
Therborn som tog initiativet.Therborn 
gjorde den senaste klass analysen av 
Sverige i början på  80-talet. Nu är det 
han som leder det nya projektet.

Intresset har varit stort. Alla forska-
re som Katalys bjöd in kom och semi-
narierna där arbetet presenterats har 
varit fullsatta.

Det går fort. Under våren läggs 22 
olika rapporter fram. Och fler rappor-

ter och en bok är också på gång.
– En klassanalys behöver många 

aspekter. En enda tabell kan inte 
beskriva och förklara klassamhället, 
säger Niels Stöber.

Utrymme för progressiv politik

Rapporterna tar bland annat upp  
hur folk i Sverige ser på klassamhället, 
arbetarlitteratur, medier, behovsan-
ställningar, välfärdsmodellens om-
vandling och klasstrukturen i Sverige.

Sociologen Hampus Andersson står 
bakom en rapport, där han konsta terar 
att befolkningen fortfarande är klass-
medveten men politiker inte har någon 
sådan syn. Hans slutsats är att det 
finns utrymme för en progressiv 
politik.

Lovisa Broström vid Göteborgs 
universitet har skrivit om medelklas-
sens förändrade maktposition där 
stora grupper förlorat inflytande och 
kontroll över i sina arbeten.

Hon betecknar dessutom medelklas-
sen som opålitlig och hänvisar till att 
medelklassen varit fascismens stöd, 

Görans  
Jaconbsson 
är arbets
marknads
reporter
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bärare av 70-talsvänster och de som 
såg till att alliansen övertog regerings-
makten 2006 samtidigt som hon 
hävdar att medelklassen varit drivan-
de i uppror och revolutioner.

– Vi publicerar inte rapporter bara 
för rapporternas egen skull utan vi 
hoppas på att involvera människor, 
säger Niels Stöber.

50 forskare i nätverk

Även om publiceringen av rapporterna 
bara pågått några månader tycker han 
att projektet är framgångsrikt och 
förklarar att det bildats ett nätverk 
med runt 50 forskare kring klassfrågor 
och det har skapats utrymme för 
diskussion om klassamhället för dem 
som är intresserade och det har inte 
funnits tidigare.

– Vi hoppas att många ska ta del av 
projektet och att folk ska få verktyg 
och kunskap för att förstå samhället 
och själva kunna skapa politik.

Niels Stöber beskriver projektet  
som folkbildning utifrån ett uppdate-
rat klassperspektiv. Katalys sprider 
rapporterna på seminarier, på Youtube 
och på sin Facebook-sida.

– Vi är beroende av att andra tar upp 
bollen. Jag tänker mig att facken och 
studieförbunden kan föra kunskapen 
vidare.

Niels Stöber tycker facken och 
fackmedlemmarna har självklar nytta 
av den nya kunskapen och analysen. 
Och han tänker sig att en klassanalys 

är väl användbar för studieförbunden. 
Den kan ge en grundläggande förståel-
se för samhället och maktfrågor. Och 
kan till exempel ge svar på varför de 
som bor i Danderyd lever mycket 
längre än de som bor i Norsborg, enligt 
Nils Stöber.

Och han tycker sig redan se en 
förändring i det politiska klimatet.

– Min känsla är att klass har fått 
större betydelse i debatten.

Betydelse för valrörelsen? 

Det är ett långsiktigt projekt. Målet är 
inte i första hand att påverka valet i 
höst men Niels Stöber tycker det skulle 
vara bra om ”Klass i Sverige” fick 
betydelse för valrörelsen.

Om tio år hoppas han att debatten är 
förändrad. Han ser fram mot att media 
inte längre frågar om Sverige är ett 
klassamhälle utan hur mycket ojäm-
likheten minskat.

– Och vi då har en rödgrön majoritet 
vid makten som är inriktad på att 
skapa ett mer jämlikt samhälle, 
förutspår han.

Och han tror att Sverigedemokrater-
na förlorat sin betydelse. Det fungerar 
inte längre att peka ut invandrarna 
som roten till alla problem.

– Det dåliga i samhället beror ju på 
klasskillnaderna och arbetare oavsett 
bakgrund har gemensamma intressen.
 ◗

Tankesmedjan Katalys beskriver sig själv 
som ett oberoende fackligt idéinstitut, som 
står på LO-medlemmarnas sida och tror inte 
att ökade klyftor i samhället är en naturlig väg 
framåt.

Katalys startade av den fackliga samverkan 
6F, som består av Byggnads. Elektrikerna, 
Målarna, Seko och Fastighets. Katalys har tre 
anställda och har sitt kontor nära LO-Borgen 
i Stockholm. 
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Förorten, framtiden  
och hårda tag  
– mot ojämlikheten 
Det är valår. Politiker från olika läger tävlar om att göra politiska po-
änger genom att rikta blicken mot landets förortsområden. Vi har hört 
dem förut. Förlagen om hårdare tag, batonger och militära insatsstyr-
kor riktade mot just förorten. Förslagen kommer inte längre från den 
politiska ytterkanten, utan har under de senaste åren mer eller mindre 
blivit del av en politisk mainstream. 

MAGNUS DAHLSTEDT  FOTO: MARK OLSON

I våras publicerades en bok som 
samlar forskare som undersökt 
ungdomars levnadsvillkor i stadens 
periferier, Förortsdrömmar: Ungdo-
mar, utanförskap och viljan till 
inkludering. Boken tar sig an debat-
ten om utanförskapet och parallell-
samhället som ett symtom på en i 
flera avseenden alarmerande politisk 
utveckling, som behöver brytas.

Kraftigt ökade klyftor 

Debatten är mer ett problem än en 
lösning. De främsta orsakerna till 
sociala spänningar, konflikter och 
desperation finner vi i en marknads-
orienterad välfärdspolitik som under 
de senaste två decennierna har lett 
till kraftigt ökade sociala och ekono-
miska klyftor, minskad likvärdighet i 
den svenska skolan, städer som 
bildligt talat faller isär. Som en följd 
av ojämlikheterna som tudelar de 
svenska städerna gror misstron, 
alienationen och desperationen. Men 
också viljan till förändring. 
I boken intervjuas en socialarbetare 

verksam i en förort till en av landets 
större städer. Han reflekterar över 
olika sätt att se på ungdomsproblem 
idag och på 1970-talet, då han började 
jobba som socialarbetare.  

Om en ungdom hade gjort ett 
inbrott i en livsmedelsaffär i kvarte-
ren, så förr i tiden hade du alltid 
skrivit en eller två strukturella 
förklaringar: ”Karlsson har svårighe-
ter i sin fritid beroende på brister i…, 
det saknas fritidsgårdar i området 
osv.” Då pekade man på bristen i 
samhället, medan idag så pekar man 
inte alls på brist i samhället, utan 
pekar på Kalle Karlssons uppväxt, 
alltså honom själv som ensam skuld-
bärare till situationen. 

Känner sig som objekt

En annan bok som publiceras senare  
i vår, Manifest – för ett socialt arbete  
i tiden, ställer en diagnos på just det 
sociala arbetet. Boken visar tydligt på 
att människor i mötet med det sociala 
arbetet ofta upplever sig bli objektifie-
rade, omgjorda till akter eller ärenden 
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– i förorten, liksom 
i andra delar av 
landet. Inom det 
sociala arbetet, 
liksom inom flera 
av välfärdsstatens 
kärnområden, har 
sociala rättigheter 
omvandlats till 
skyldigheter, där den enskilde 
tvingas bevisa sin värdighet för att få 
stöd och hjälp. Fattigdom, missbruk, 
kriminalitet, hemlöshet – allt tycks 
göras till individuella problem, som 
om individer växte upp och levde sina 
liv isolerade från samhälleliga och 
politiska strukturer. Det har kommit 
att ses som närmast naturligt att 
många människor står utan bostad, 
sover på gatan och i trappuppgångar, 
ber om pengar, att arbetsvillkoren 
urholkas, att en allt större andel 
elever från grundskolan saknar 
fullständiga betyg och att medellivs-
längden skiljer sig markant mellan 
stadens periferier och dess centrum. 

Makthavare i centrum

Ansvaret för denna politiska utveck-
ling behöver sökas och utkrävas inte 
bland de boende i städernas periferi-
er, utan bland makthavare i städer-
nas centrum. Utvecklingen har 
skapats av människor, genom politis-
ka beslut och politiska prioriteringar. 
Det är dags att benämna problemet 
vid dess rätta namn: som ett ojämlik-
hetens och segregationens problem. 
Debatten om hårdare tag och militä-
ra insatser i förorten bidrar till att 
ytterligare osynliggöra detta problem 
och att legitimera en välfärdspolitik 
som har gjort ojämlikheten möjlig. 
Det är dags för ett politiskt spårbyte.

Vi befinner oss i en politisk samtid 
där drömmar förbytts till mardröm-
mar, där det inte längre tycks vara 
möjligt att tänka sig en framtid 
bortom den rådande sociala ordning-
en och fortsatt marknadsorientering. 
Den dominerande politiska ström-
ningen talar om för oss att drömmar 
om en värld bortom den rådande inte 
bara är världsfrämmande, utan 
rentav skadliga. 

Släppa in drömmar

I detta politiska klimat behöver vi 
återigen släppa in drömmarna i 
politiken. Uppdelningen i innanför 
och utanför är inte en del av lösning-
en, utan en del av problemet. Proble-
met behöver definieras om. Det är 
först därefter som alternativa färd-
riktningar inför framtiden blir 
möjliga. Drömmar är politikens 
bränsle. Drömmar finns inte och kan 
därmed inte uppfyllas. Däremot är 
kampen för att drömmarna ska 
uppfyllas inte bara möjlig – den är 
nödvändig. I synnerhet i en tid som 
denna, då drömmarna om en annan 
värld tycks politiskt dödförklarade. 

Det är valår. Tiden är knapp. Det 
är hög tid att lyssna till förortens 
unga. För dem som önskar lyssna 
finns en vilja till förändring och 
drömmar, om ett annat Sverige. ◗

Läsa mer:  
Dahlstedt, Magnus (red.) (2018)  
Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap 
och viljan till inkludering, Linköping:  
Linköping University Electronic Press. 
Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip (red.) 
(2018) Manifest – för ett socialt arbete 
 i tiden, Lund: Studentlitteratur  
(under utgivning). 

Magnus Dahlstedt
är professor  
i socialt arbete 
Linköpings  
universitet 
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Ett unikt forskningsprogram
Människor har i alla tider migrerat. Rörlighet är historiskt sett 
regel snarare än undantag. En del människor migrerar för att 
söka jobb, andra för att följa sin stora kärlek. Men många har 
också tvingats fly från krig, naturkatastrofer, förföljelse och 
annan misär. 

ANDREAS FEJES  FOTO: MARK OLSON

Flykten är inte sällan kantad av svåra 
utmaningar. För en del blir flykten den 
sista resan. För andra slutar resan med 
plats på ett flyktingboende och lång 
väntan på asylbeslut. Asylprocessen är 
tärande. Livet står på paus. Medan vissa 
får beslut om att de får stanna tvingas 
andra återvända till de länder de flytt 
ifrån. 

Civilsamhället visar kraft

Sverige 2018. Sedan hösten 2015 har 
Sverige haft den största invandringen 
sedan andra världskriget. Många 
människor söker skydd från krig, för-
följelse och mänskligt lidande. Välfärds-
systemet sätts under press. Debattens 
vågor går höga. Sverige bygger murar 
mot omvärlden. Migrationsverket som 
har uppdrag att erbjuda asylsökande en 
meningsfull vardag, får allt mer uppen-
bara problem att fullfölja detta uppdrag. 
Det civila samhället mobiliseras runtom  
i landet till stöd för de nyanlända.
Regeringen satsar stora riktade resurser 
till studieförbunden, men även folkhög-
skolor, som ges i uppdrag att erbjuda 
asylsökande en introduktion till det 
svenska språket och det svenska sam-
hället. En rad andra insatser görs inom 

ramen för folkbildningen. 
I Östergötland går skolhu-
vudmännen och folkhög-
skolorna ihop och ansöker 
om, och får dispens från 
regeringen, för att 
erbjuda språkintroduk-
tion på folkhögskola. 
Även det formella 
utbildningssystemet för 
vuxna ser vissa föränd-
ringar, t.ex. att svens-
ka för invandrare 
läggs in i samma 
organisation som den 
kommunala vuxenut-
bildningen. Förhopp-
ningens är att 
eleverna därmed får 
större möjlighet att 
kombinera SFI-kur-
ser med komvux övriga kursutbud. 

Värdefull satsning?

Med andra ord, en rad olika initiativ med 
syfte att erbjuda nyanlända och övriga 
migranter kunskap i svenska språket och 
samhällsorentiering tas, både inom 
ramen för det befintliga systemet, men 
även genom att låta nya former av 

Migration, lärande  
och social inkludering
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verksamheter växa 
fram.  
Är dessa former av 
satsningar värdefulla? 
På vilka sätt? Är det 
någon satsning som 
tycks vara mer värdefull 
för migranter och deras 
väg mot social inklude-
ring, än andra? Frågor 
av denna art ställs inom 
ramen för forskningsprogram-
met Migration, lärande och 
social inkludering, ett 
åttaårigt forskningsprogram 
som startades upp vid Linkö-
pings universitet under 2017. 
Den övergripande frågan som 
ställs är: På vilka sätt bidrar olika 
sammanhang för vuxna och unga 
vuxna migranters språkliga lärande 
till deras sociala inkludering? Inom 
ramen för programmet ingår flera 
delprojekt där olika sammanhang 
för migranters lärande står i fokus. 
Det handlar om studieförbundens 
verksamhet med Svenska från dag 1 
och studieförbundens etableringsar-
bete i annan form; Svenska för 
invandrare; samt språkintroduk-
tionsprogrammet inom gymnasie-
skolan och på folkhögskola. 

Longitudinell design

Forskningsprogrammet har en 
unik longitudinell forsknings-
design. Vi vill å ena sidan 
studera dessa sammanhang 
för migranters studier och 
lärande, här och nu. Vad 
händer? Hur bedrivs arbe-
tet? Hur resonerar verksam-
hetsledare och cirkelledare 
om verksamheten och om 
deltagarna? 

Men vi är framförallt 
intres serade av deltagarna och 
den mening de skapar kring 

Andreas Fejes  
är professor i 
vuxenpedagogik  
Linköpings  
universitet

Forskningsstöd. Bildnings-
förbundet Östergötland medfinan-
sierar ett delprojekt inom forsknings-
programmet. Det handlar om att följa 
det Sensus-ledda projektet #fokus.  
Ett treårigt integrationsprojekt 
 finansierat av asyl-, integrations-  
och migrationsfonden (AMIF)

Kontakt:  
andreas.fejes@liu.se, www.vuxenpedagogik.com 
www.facebook.com/vuxenpedagogik   
Twitter: @AndreasFejes
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sina studier, och hur detta kan relateras 
till deras historia, deras liv här och nu, 
men också till deras drömmar om framti-
den. På så sätt kan vi initialt ge en 
ögonblicksbild av verksamheten, den roll 
som denna verksamhet spelar i migran-
ternas liv i bredare bemärkelse och hur 
de resonerar om studierna i relation till 
framtiden. 

Uppföljning planerad 

För att skapa större förståelse för den roll 
som dessa verksamheter spelar i migran-
ternas väg mot social inkludering plane-
rar vi dessutom att genomföra uppfölj-
ningsintervjuer med samma deltagare 
både tre och sex år senare. Vid dessa 
intervjuer intresserar vi oss för hur 
deltagarna retrospektivt resonerar om 
sitt deltagande i till exempel Svenska 
från dag 1, och vilka andra studier, 
möten och händelser som tillskrivs värde 
i deras bana mot social inkludering (eller 
exkludering för den delen). Kanske var 
ens sociala nätverk viktigare än delta-
gandet i studiecirklar, eller kanske mötet 
med en handläggare på arbetsförmed-
lingen? Den initialt mycket positiva bild 
deltagaren har av studieverksamheten 
och sitt deltagande, kanske ses i annat 
ljus några år senare. Kanske var det inte 
så bra som man först trodde? Ambitionen 
är att initialt, i de olika delprojekten, 
sammantaget intervjua 200 migranter 
varav de flesta är nyanlända.  

Unik insikt om inkludering

Forskningsprogrammets design gör det 
möjligt att skapa unik kunskap om 
migranters sociala inkluderingsbanor i 
det svenska samhället. Inte, som ofta 
sker, genom att med kvantifierbara mått, 
mäta olika former av indikatorer på 
inkludering (t.ex. etablering på arbets-
marknaden, löneutveckling med mera). 
Utan snarare bidra med “tjocka” berättel-
ser och beskrivningar med grund i 
deltagarnas egna erfarenheter och 

meningsskapande. I slutskedet av pro-
grammet kommer resultaten från de 
olika studiesammanhangen att jämföras 
med varandra. Tillskrivs något samman-
hang mer värde än något annat? I sådant 
fall, varför, i vilka hänseenden? Det är 
vår förhoppning att den kunskap som 
forskningsprogrammet bidrar med 
kommer att vara av stort värde inte bara 
för beslutsfattare utan framförallt för de 
som arbetar med denna typ av verksam-
het, såsom cirkelledare, folkhögskol-
lärare, SFI-lärare, studie- och karriär-
väg ledare, volontärer, verksamhets ledare 
och rektorer. 

Två forskningsmiljöer

Programmet har sin bas i två forsknings-
miljöer vid Linköpings universitet. Å ena 
sidan forskningsmiljön vuxenpedagogik 
och folkbildning (inklusive Mimer, 
nationellt program för folkbildningsforsk-
ning), vid institutionen för beteendeve-
tenskap och lärande, och forskningsmil-
jön i socialt arbete vid institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier. Program-
met leds av Andreas Fejes, professor i 
vuxenpedagogik, och Magnus Dahlstedt, 
professor i socialt arbete. Därutöver 
ingår flera forskare i respektive miljö.

Programmet genomförs i nära samar-
bete med en rad olika partners. I dagslä-
get handlar det om Bildningsförbundet 
Östergötland, Sensus lokalt, ABF natio-
nellt, Norrköpings kommun, Linköpings 
kommun samt flera folkhögskolor i 
Östergötland. De två första delstudierna 
kommer att avrapporteras till sommaren 
2018. Dels en studie av ABFs verksamhet 
med svenska från dag 1 i tre av de 
kommuner där de är verksamma. Dels en 
studie av dispensen för att erbjuda 
språkintroduktion på folkhögskola. Inom 
ramen för den senare studerar vi verk-
samheten vid två folkhögskolor och vid 
två kommunalt drivna gymnasieskolor. 

Den som är intresserad får gärna höra 
av sig via någon av kanalerna ovan.  ◗
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Hur man hackar väljare
Verktygen som avgör valen i moderna demokratier 
De senaste åren har sett massiva och framgångsrika försöka att påverka 
resultatet i demokratiska val. De mest kända framgångarna så långt är  
hur Brexit-omröstningen och valet av Trump sannolikt avgjordes genom 
psykologisk profilering och manipulation av Cambridge Analytica och 
andra liknande företag, falska nyheter och bot-nät. Vi vill berätta om vad 
som hänt hittills, hur det går till att påverka utfallet av val med dessa nya 
verktyg och hur man kan försöka begränsa hur mycket man själv påverkas 
av attacker. Ska liberala demokratier överleva och inte demonteras  
så behöver vi väljare bli medvetna om att vi sannolikt är utsatta för  
påverkan i avsikt att göra oss till röstboskap, och sedan också ges  
verktyg att hantera detta.

AV PER ÖDLING, TIMOTHY COLLINS OCH CHRISTIAN LANDGREN  FOTO: SHUTTERSTOCK 
Baserad på en text i ”Handbok för demokrater” av Sverker Sörlin et al.
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Så riggades Brexitomröstningen  
och Trump-presidentvalet

Det finns mycket publicerat om vad som 
hände när de nya verktygen användes  
för att avgöra utfallen i Brexit och det 
amerikanska presidentvalet. 

Låt oss ge en kort överblick över hur 
det går till. Användare av t.ex. Facebook 
ser ofta olika roande erbjudanden att 
klicka på, t.ex. “vilken filmstjärna är du 
mest lik” eller “vem var du i ett annat 
liv”. Det finns en uppsjö av liknande som 
alla har det gemensamt att man som 
användare måste donera sitt flöde och sin 
vänlista så att dessa kan sökas igenom 
för att avgöra vilken filmstjärna man mot 
förmodan liknar. Även om man aldrig 
svarat på någon sådan undersökning så 
finns man ändå i de databaser som 
skapas. Författarna gjorde ett eget 
experiment och analyserade 35 stycken 
Facebook-konton. Genom dessa kunde 
115000 konton profileras, så det räcker 
att någon i en ens digitala bekantskaps-
krets någon gång klickat på en sådan 
undersökning för att man ska finnas i 
dessa databaser.  

Man kan fråga sig vem som tagit sig tid 
att koda ihop den algoritm som gratis ska 
roa oss och hoppas att det kanske är 
någon teknikkunnig tonåring eller 
Facebook-anställd som på sin fritid 
bidragit med detta. Men så är inte fallet. 
Det är kommersiella företag som vill få 
tillgång och lagra ditt flöde för analys, 
ofta en avancerad psykologisk analys. 
Dessa analyser och data säljs sedan, 
huvudsakligen i syfte att skapa en precis 

och kostnadseffektiv reklam. Men, den 
kan också användas för att manipulera 
demokratiska processer. Speciellt vad 
eller vem man röstar på och om man alls 
går och röstar.

Knäcka förtroendet för media

Ett nytt geopolitiskt krig pågår i tysthet. 
Data samlas ihop om världens medbor-
gare, för att användas för manipulation.  
I dagsläget är det, förutom val, förtroen-
det för media, forskning och institutioner 
som är målet. Det förtroendevakuum som 
skapas kan sedan fyllas med valfria 
sanningar. Kina samlar in data om sina 
egna medborgare, men skyddar dem mot 
utländsk datainsamling. Amerikanska 
och ryska aktörer samlar in data om alla 
de kan. Europa är ett oskyddat slagfält.

I fallet med det amerikanska president-
valet samlades data om i princip alla 
vuxna medborgare i USA i en databas, 
“Project Alamo”. Där finns mer än 220 
miljoner amerikaner dokumenterade och 
profilerade. En algoritm sorterade ut de 
som troligen skulle rösta på Hillary 
Clinton och ur dessa lokaliserade man de 
som bodde i swing-states, de delstater 
Trump-sidan behövde vinna. För var och 
en av dessa presumtiva Clinton-väljare 
gjordes en psykologisk analys för att 
finna öppningar för påverkan. Man 
riktade sig till folks inre demoner. Var 
och en fick sedan en individuell ström av 
äkta och falska nyheter i sitt Face-
book-flöde i form av annonser, så kallade 
dark posts.
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Lura väljare att stanna hemma

Denna individuella ström designades 
enligt den psykologiska profilen så att 
den skulle få största möjliga påverkan  
på den amerikanska väljaren. Syftet var 
inte att få dessa presumtiva Clintonvälja-
re att rösta på Trump, utan att få dem 
att tycka att Hillary Clinton var en lika 
dålig kandidat så att de skulle avstå från 
att rösta överhuvudtaget. Hillary Clinton 
var en mycket populär och respekterad 
politiker när hon var USAs utrikesminis-
ter, men föll från det till i nivå med 
Trump. 

Vi kan nog aldrig få veta om dessa 
manipulationer av väljare avgjorde valet, 
men Trump vann överraskande de 
swing-states han behövde vinna. Samma 
tekniker och samma aktörer manipulera-
de också Brexit. Det företag som stod  
i centrum av manipulationerna är 
Cambridge Analytica.Det ägs till 90 
procent av en amerikansk IT-miljardär, 
Robert Mercer, också en av de stora 
finansiärerna bakom den amerikanska 
alt-right-rörelsen. Steve Bannon har både 
varit delägare och haft ledande positioner 
i Cambridge Analytica.Cambridge Ana-
lytica anlitas för att manipulera val över 
hela världen och använder sina tidigare 
bedrifter i sin marknadsföring.

Se upp för manipulation

Vad kan man som demokrat och väljare 
då göra? Först och främst är det viktigt 
att skaffa sig kunskap om vad som sker 
och kunna upptäcka när man själv eller 
personer i ens omgivning blir manipule-

rade. Vi finns alla redan i dessa databa-
ser och är alla värdefulla mål för mani-
pulation. Lägg tid på att följa teknikut-
vecklingen om metoderna för hur mani-
pulation utvecklas.

Bot-nät och falska nyheter

Förutom Cambridge Analytica och 
kretsen kring dem var det också andra 
aktörer som arbetade med att påverka 
utgången av Brexit-omröstningen, det 
amerikanska presidentvalet och många 
val efter dessa. De medialt mest kända 
är nog de ryska så kallade trollfabriker-
na och de personer som försöjer sig privat 
som skribenter av falska nyheter. Dessa 
använder sig av andra metoder, där 
bot-nät är en viktig teknisk komponent.

Det är inte helt ovanligt att politiker 
och politiska partier köper sig följare. 
Man räknar med att ungefär hälften av 
Trumps följare på twitter är bottar 
(datorkontrollerade konton). Under en 
helg fick Trump ca tre miljoner fler 
följare på Twitter genom att ett enda 
bot-nät anslöt sig.

Det är oväntat och intressant att de 
privatägda high-tech företagen som t.ex. 
Cambridge Analytica, de nationellt 
stödda trollfabrikerna, t.ex. Rysslands, 
och enskilda entreprenörer som författar 
falska nyheter, trots sina stora olikheter 
sprider samma material i synbarligen 
liknande syfte. Effekten av denna 
samverkan är så kraftig att genomslaget 
för falska nyheter var större än för 
riktiga nyheter mot slutet av den ameri-
kanska presidentvalskampanjen 2016.  
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Vad kan man som demokrat och väljare 
då göra? När man ser en nyhet, site eller 
person som har tusentals likes, delningar 
och kommentarer så betyder det inte 
nödvändigtvis någonting. Det ska inte 
tolkas som ett intyg för sanning, trovär-
dighet eller popularitet

Brain hacking

En av de grundläggande förutsättningar-
na för allt det ovan ska fungera är den 
allmänt tillgängliga elektroniken, främst 
smartphones, och de olika sociala platt-
formarna som opererar genom dessa,  
till exempel. Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, och Tinder. Samt förstås de 
sociala plattformarnas otroliga drag-
ningskraft. 

Numer så används neurobiologisk 
hjärnforskning i designen av appar och 
flöden så att hjärnans utsläpp av dopa-
min, oxytocin och serotonin styrs. 
Dopamin associeras med förväntan, 
oxytocin med känslan av tillhörighet och 
serotonin med respekt och lycka. Genom 
att via sociala plattformar administrera 
doser av dessa naturligt förekommande 
hjärnkemikalier kan beroendeliknande 
beteenden skapas, inte helt olika de som 
uppstår från förbjudna beroendeframkal-
lande droger. Det är detta som vi kallas 
brain hacking. 

Vad kan man som demokrat och väljare 
då göra? Vi är alla mer eller mindre 
hackade och vi gillar ju dessa drogdoser 
vi får. Men, vi bör iallafall vara medvet-
na att det sker och ha en grundläggande 
förståelse för hur våra hjärnor fungerar 

och hur det används mot oss. Och om vi 
märker att vi blir ohälsosamt upptagna 
av sociala media och liknande, kanske ta 
en avvänjningsperiod, en ordentlig paus.

Filterbubblor, psykologi och algoritmer

Människans behov av att tillhöra en 
grupp och de sociala plattformarnas 
behov att maximera den tid vi spenderar 
hos dem har fått andra effekter förutom 
att disciplinen brain hacking har ska-
pats. En av de allra viktigaste är filter-
bubblor. En filterbubbla är en digital 
miljö präglad av likriktning vad gäller 
åsikter, beteenden och information. 
Filterbubblor är enormt attraktiva att 
tillhöra, rent mysiga, på samma sätt som 
man kan känna sig oerhört hemma och 
välkommen om man går med i en sekt. 

För att få egna upplevelser genomförde 
en av oss tre författare en fältstudie och 
observerade en Facebookgrupp som hette 
“Stoppa islamiseringen av Sverige”. 
Gruppen växte med hundratals medlem-
mar per månad, hade ungefär lika 
många män som kvinnor som medlem-
mar, de flesta bedömdes vara mellan 
trettio och sextio år och hade god geogra-
fisk spridning över Sverige. Flödet av 
inlägg dominerades av falska nyheter om 
invandrares och muslimers kriminalitet 
och kultur med starkt hatiska inslag och 
en uttalad vi-och-de-mentalitet. Bland 
medlemmarna verkade det finnas en 
stark känsla av att i princip alla i hela 
samhället tyckte precis som dem i frågor 
som hade med invandring, ras och kultur 
att göra. De strävade gemensamt efter en 
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ren nationalstat och följde i stort nazister-
nas ideologier på trettiotalet. Facebook-
gruppen var ett tydligt exempel på en 
filterbubbla. Den oinvigde kanske inte 
tycker att det låter så attraktivt eller 
mysigt att vara medlem, men även om 
temat var hat så var sammanhållningen 
och värmen mellan gruppens medlemmar 
otroligt stark. Varje hatiskt inlägg mot 
omvärlden följdes av stöttande och bekräf-
tande kommentarer som visade stor 
empati och värme för den som gjort 
inlägget och de som kommenterat.  
De utanför gruppen var dehumaniserade, 
hatade och skulle förgöras, men inom 
gruppen var sammanhållningen extra-
ordinär.

Enorm social kostnad 

Den sociala kostnaden för en medlem  
att ta till sig nyheter eller statistik som 
motsatte sig den gemensamma världsbilden 
vore enorm. Att lämna gruppen skulle 
beröva den tidigare medlemmen en källa 
till bekräftelse, trygghet och samhörighet.

Vad kan man som demokrat och väljare 
då göra? I princip all daglig användning 
av Internet skapar filterbubblor av varie-
rande grad. Behåll kontakter på sociala 
plattformar som tycker olika som en själv. 
Det påminner om att inte alla tycker lika 
och kan hjälpa till med att förstå varför 
andra tycker olika. För mer avancerade 
insikter kan man experimentera genom 
att skapa konton med motsatt kön, hud-
färg, utbildning, hemort, etc, och se hur 
den digitala världen ser ut genom ett 
annat titthål. 

Vi ser kring oss hur demokrati som 

fenomen är på global tillbakagång. Under 
nittonhundratalet så hotades demokratier-
na typiskt av militärkupper men detta är 
inte längre på modet. Den nya metoden för 
tvåtusentalet är att demontera fungerande 
liberala demokratier, man kapar dem med 
hjälp av populistiska agendor och slår 
sedan systematiskt ut del för del. Denna 
demonteringsprocess beskrivs av Maria 
Leissner i artikeln Vägkarta för nyvalda 
auktoritära populister. 

Det är en skrämmande läsning när man 
ser att Trump följer den precis för att slå 
ut demokratin i USA, liksom demonte-
ringsprocessen i Polen, Ungern, Rumäni-
en, Turkiet, med flera. Inte minst är den 
relevant för Sverige där demokratiskt 
engagerade personer systematiskt skräms 
till självcensur och tystnad genom drev 
och trakasserier av nättroll och fascister. ◗

Baserad på en text i Handbok för demokrater  
av Sverker Sörlin et al. Natur och Kultur, 2018. 
En längre version av artikeln finns på  
www.folkbildarforum.se/fofo.

Per Ödling, professor i telekommunikation vid 
Lunds universitet, placerad på Ericsson Resear-
ch. Föreläser om landsbygd, urbanisering, digital 
tillväxt och demokrati. 
Timothy Collins. Head of Digital Strategies på 
UNLTD. Har arbetat nära varumärkesutvecklingen 
av artister som Avicii och Axwell Ingrosso. Aktiv 
utövare av digitala marknadsföringsmetoder, 
såsom brain hacking, growth hacking och viral 
hacking.

Christian Landgren. VD för och grundare av 
Iteam. Uppskattad talare och framtidsspanare 
inom digitalisering och tillväxt. Teknikexpert på 
hur digitala verktyg och sociala media används  
för att påverka demokratiska val.
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Smått&gott
Värderingar i fickformat

Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum 
gav tillsammans med Ordfront i höstas ut en liten 
skrift i kontokortstorlek. En användarguide i 
fickformat om svenska värderingar, grundlagen 
och mänskliga rättigheter. Den har blivit väl 
mottagen och används av flera studieförbund 
och folkhögskolor i deras demokratiarbete. 
Skriften vill visa hur ofruktbar en diskussion om 
”svenska värderingar” riskerar bli, men att 
grundlagarna till en stor del vilar på värderingar 
och uttalade rättigheter som de delar med det 
universella systemet för mänskliga rättigheter. 
Tillit och djupt liggande värderingar om allas lika 
värdighet går långsamt att bygga upp, men 
dessvärre snabbt att riva ned, varnar skriften. 
Nu har en fjärde upplaga tryckts. Skriften kan 
beställas via info@bildningsforbundet.se

#vimåsteprata

Demokratin måste ständigt värnas och utvecklas 
med sin tid. Men den är hotad. Dialog är 
nödvändig för att möta hotet. Om det kan man 
läsa på hemsidan för initiativet #vimåsteprata. 
Studieförbundens och folkhögskolornas 
branschorganisationer står bakom initiativet. 
Demokratitalare kan anlitas av studiecirklar, 
folkhögskolor och andra. En on-line baserad 
demokratiskola planeras till hösten. 

På Folkbildaforums konferens Ta inte demo-
kratin för given!, presenterades initiativets 
Handbok för demokrater genom en uppläsning 
en text av Maj-Gull Axelsson. Handbok för 
demokrater – Hur gör en enskild människa för 
att skydda demokratin? En antologi där 20 
författare bidrar med korta texter. Redaktörer är 
Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin och Ola Larsmo. 
Ges ut av Natur och Kultur.

Läs mer här: www.vimasteprata.org

Folkhögskolan 150 år.

De första svenska folkhögskolorna grundades 
1868, Det var Folkhögskolan Hvilan och Ön-
nestads folkhögskola i Skåne samt Östergöt-
lands folkhögskola (senare Lunnevads folkhög-
skola). Det uppmärksammas på olika sätt. Bl a 
ägnar Föreningen för Folkbildningsforskning sin 
årsbok åt temat. Lunnevads folkhögskola 
planerar för en 150-års föreställning, som ska 
ges i Crusellhallen i Linköpings Konsert&Kon-
gress i samband med årets Folkbildarforum den 
21 november. 
Läs mer här: www.sverigesfolkhogskolor.se/
om-folkhogskolan/folkhogskolan-150-ar

Musik för demokrati
Medborgarbandet beskriver sig som “en rörelse 
som vill få igång samtalet om demokrati, 
medborgarskap och vikten av att bry sig om 
samhället”. Satsningen består av en musiktea-
terföreställning, “Vinnaren tar allt”, som spelats  
i Malmö och Göteborg under våren; en doku-
mentär, “Medborgarlandet”, som visas i SVT 
senare i år;  och så #Medborgarchallenge, ett 
antal samtalsuppgifter för att uppmuntra till 
dialog om demokrati och som vänder sig lite 
extra till förstagångsväljare. 

Initiativet till Medborgarbandet kommer från 
sångerskan Nina Persson (The Cardigans) och 
musikern och arrangören Gudrun Hauksdottir. 
Inspirationen är hämtad från den politiska 
cabaretgruppen The Citizens Band i New York, 
som Nina Persson varit en del av. 
Medborgarbandet, som också består av bl a 
Thomas Öberg (bob hund), finns även på Spotify. 
Missa heller inte #FOFO:s egen spellista på 
Spotify, kurerad av musikjournalisten Anna 
Charlotta Gunnarson. Du hittar den genom  
att söka på “Mod och motstånd”.



Anders Mellbourn (red): Hoten mot rättsstaten i Europa  
(Rättsfonden, Premiss förlag) 
Efter kalla kriget slut fanns en stor optimism om utvecklingen av rättsstaten och 
mänskliga rättigheter i Europa. Vad är det nu som händer i länder som Polen och 
Ungern vilka rör sig mot en ”illiberal demokrati” eller kanske mot något än värre? 
Finns samma mönster i flera länder? I boken medverkar Johan Hirschfeldt som 
föreläste på konferensen Ta inte demokratin för given, tillsammans med kritiska 
jurister från Polen och Ungern. Boken kan ses som en fördjupning av Maria 
Leissners artikel om vägkartan för nyvalda auktoritära populister som vi 
publicerar i detta nummer av #Fofo. LH

Boktips

Timothy Snyder: Om tyranni – tjugo lärdomar  
från det tjugonde århundradet (Bonniers) 
Lyd inte i förväg, var aktsam om sanningen, håll yrkesetiken högt, stärk era 
institutioner – det är en till omfånget tunn bok, men med ett rikt innehåll, des-
tillerat ur Snyders hela liv som historiker. I flera böcker har han spårat tecken på 
demokratiers sönderfall. Efter valet av Trump till USA:s president kände han ett 
stark behov av att ställa samman en stridsskrift med lärdomar från kampen för 
och emot demokratier under det förra seklet. Ett budskap blir tydligt: även till 
synes små handlingar är viktiga när demokratin står på spel.

Dagens politik skapar nya hot som liknar dem vi såg födas under 1900-talets 
katastrofår. Mänskligheten är inte klokare idag. Vår fördel är att vi möjligen  
skulle kunna lära oss något av erfarenheterna. LH

Max Tegmark: Liv 3.0 – att vara människa  
i den artificiella intelligensens tid (Volante) 
Kommer den dagen då maskinen blir intelligentare än människan? Ja, och fortare 
än de flesta tror, enligt Max Tegmark, professor inom artificiell intelligens. Boken 
handlar om hur vi i framtiden ska klara av att leva tillsammans med maskiner som 
är intelligentare än oss. Inte bara på smala områden som att multiplicera siffror 
eller spela schack, utan i bred mening, som ett barn gör som lära sig i stort sett 
vad som helst. Vad händer när maskiner blir smartare än vi på i stort sett allt?  
Vi kan inte undvika frågan, menar Tegmark, som har en positiv grundinställning till 
utvecklingen. Boken väcker förstås existentiella frågor. Även den som är skeptisk 
och funderar över vilka frågor om människors, djurs eller maskiners rättigheter och 
värdighet utvecklingen ställer, har stor glädje av att läsa boken. LH

Kazuro Ishiguro: Never Let Me Go   
Frågan om medborgerliga rättigheter och vad som faktiskt definierar en medborg-
are har hamnat allt mer i strålkastarljuset, i takt med ökad migration och stora 
flyktingströmmar. Men även den rusande tekniska utvecklingen väcker frågor. När 
blir en artificiell intelligens så lik en människa att man måste ge den rättigheter? 
Frågan diskuteras faktiskt. Främst utifrån förutsättningen att vi inte vet hur 
framtida intelligens kan komma att se ut och var gränserna mellan mänskligt och 
maskinellt kommer att gå. 

Populärkulturen ligger ofta före när det gäller framtidsscenarier där etik och teknik 
krockar. HBO-serien “Westworld” är ett exempel. SVT-dramat “Äkta människor” 
(2012-2014) ett annat. Förra årets Nobelprisvinnare i litteratur,  
Kazuro Ishiguro, skrev 2005 den här sorgsna, men tänkvärda romanen om en 
grupp studenter i England, vars liv är ämnade åt att tjäna andra. En riktigt bra 
utgångspunkt för samtal om vad mänsklighet egentligen är.  CV 29
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Läsa för livet  
– biblioterapi som läker
Att läsa böcker och samtala om det lästa på ett djupt  
personligt plan kan ge tröst och styrka.  
  – Det händer något stort i den processen, konstaterar Inger  
Händestam på Sensus där den biblioterapeutiska metoden nu sprids. 
EVA BERGSTEDT  FOTO: HENRIK WITT

Hon är projektledare för Läsa för livet, 
ett projekt i Sensus regi som pågår i tre 
år mellan 2017 – 2019 med stöd av 
Kulturrådet. 

– Deltagarna får möjlighet att utforska 
och möta sig själva genom litteraturen. 
Läsandet bidrar till en bearbetning av 
den egna situationen. Litteraturen blir 
ett redskap, man får läsa och reflektera 
över någon annans berättelse, det går att 
känna igen sig eller hitta nya vinklingar 
tillsammans med de andra i gruppen, 
säger Inger Händestam.

Böcker om temat självmord 

Hon är också ordförande i SPES Östgöta-
krets, en av Sensus medlemsorganisatio-
ner. SPES står för Riksförbundet för 
Suicidprevention och Efterlevandes Stöd. 

Det var SPES i Norrköping som började 
använda en biblioterapeutisk inriktning i 
sin samtalsgrupp för några år sedan, i 
samarbete med Norrköpings stadsbiblio-
tek. Deltagarna samlades kring böcker 
som tog upp självmord ur olika perspek-
tiv. Inger Händestam var tillsammans 
med Sensus-kollegan Maija Löfgren 
initiativtagare, båda är medlemmar i 
SPES.

– Vi valde framför allt självbiografiska 
böcker av personer som förlorat någon 
genom självmord. Deltagarna fick var sin 
bok att läsa ett avsnitt av hemma, vid 
nästa träff samtalade vi om det lästa, 
berättar Inger Händestam.

En träff kunde till exempel handla om 
omgivningens reaktioner på dödsfallet, 
en annan om begravningen, en tredje om 
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omorienteringen och nya vardagsrutiner 
efter förlusten. Deltagarna läste och 
deltog i samtalet i sin egen takt. Det 
fanns inga måsten, vare sig i att läsa 
eller att yttra sig. 
Samtalen blev 
levande och äkta. 

– Vi upptäckte 
att de bibliotera-
peutiska samtalen 
hade en enorm 
effekt på deltagar-
na. Det kan alltid 
vara läkande med 
samtal i en grupp. 
Men skillnaden 
här var att vi via 
litteraturen tog in 
även andras 
skrivna ord och 
upplevelser. Det 
innebar en möjlig-
het att hitta 
ytterligare en nivå att nå orden inom sig 
själv och på så vis höra sina tankar på 
ett annat sätt.

Startade Läsa för livet

De goda erfarenheterna av bibliotera-
pigrupperna inom SPES ledde till att 
Sensus startade projektet Läsa för livet. 
Nu utvecklar de den biblioterapeutiska 
metoden så att den ska kunna användas i 
flera studiecirklar, i första hand inom 
Sensus men på sikt även för andra 
målgrupper.

– Biblioterapi kan fungera enskilt 

också, läsningen kan skapa en individu-
ell process. Det har jag själv erfarenhet 
av. Men värdet av att mötas i en grupp 
där man även får inblick i andras funde-
ringar och erfarenheter utifrån det lästa 

tillför ytterligare en 
dimension, säger Inger 
Händestam.

I den tvådagarskurs för 
cirkelledare de via 
projektet genomför över 
landet inkluderar de 
numera även det egna 
skrivna ordet. Deltagar-
na får möjlighet att 
skriva ner sina tankar.

– Genom att skriva ner 
och sätta ord på sina 
känslor går det att höra 
sina egna tankar på ett 
annat sätt, vilket också 
är enormt läkande. 
Hittills är det främst 

medlemmar inom SPES som nåtts av 
utbildningen och flera studiecirklar inom 
SPES har nu startat i Sverige, däribland 
i Göteborg, Linköping, Norrköping och 
Stockholm. 

Söka vägen vidare

En dimension av de biblioterapeutiska 
cirklarna inom SPES är också att finna 
vägar att gå vidare med sitt eget liv.

– Det ser vi som en demokratisk 
återupprättelse, de blir aktiva i samhäl-
let istället för att vara enbart drabbade. 
Vår förhoppning är att metoden ska 

Kunskapsdag om biblioterapi och Shared Reading
Den 19 oktober 2018 arrangeras en kun-
skapsdag om biblioterapi och Shared Reading 
(Delad läsning) i Linköping. Dagen riktar sig 
bland annat till personal inom folkbildning-
en och biblioteken i Östergötland men även 
andra intresserade är välkomna att delta. 
Förmiddagen innehåller föreläsningar om bib-
lioterapi och Shared Reading och det ges även 
mer information om projektet Läsa för livet. 

Eftermiddagen ägnas åt praktiska övningar i 
det biblioterapeutiska arbetssättet. Man kan 
välja på att vara med enbart på förmiddagen 
eller hela dagen.

Arrangörer är Bildningsförbundet i Öster-
götland och Regionbibliotek Östergötland. 
Detaljerat program, information och länk  
till anmälan kommer att finnas på Folkbildar-
forums hemsida: folkbildarforum.se

Inger Händestam, Sensus, är projektledare  
för Läsa för livet – ett projekt som påbörjades 
för tre år sedan.



Biblioterapi  
– metoden  
sprider sig
EVA BERGSTEDT  FOTO: HENRIK WITT

Det biblioterapeutiska arbetssättet, 
eller litteraturterapi som det också 
kallas, har utvecklats i USA och 
Storbritannien, men utövas även i 
många andra länder som till exempel 
Finland, Ungern, Tyskland, Polen och 
Frankrike. Biblioterapi handlar bland 
annat om att läsa litteratur och sedan 
samtala i grupp om det man läst. Det 
lästa i sig blir ett redskap för insikt, 
reflektion, tröst, utforskning och 
läkning. Oftast används skönlitteratur 
och poesi, det är den som står i fokus 
och har varit utgångspunkten i biblio-
terapin, men en del har även valt att 
använda självhjälpslitteratur. Centralt 
är vad boken gör med oss, inte hurdan 
boken är.

Olika åldrar och samhällsområden 

Biblioterapi tillämpas på olika åldrar 
och inom olika områden – till exempel 
inom hälso- och sjukvård, socialt 
arbete, psykiatri, skola, biblioteksvä-
sende, diakoni och äldreomsorg. Den 
kan ses som ett komplement till 
traditionell medicinsk och psykologisk 
behandling. Grupper som kan vara 
hjälpta av biblioterapi kan exempelvis 
vara unga och vuxna med mildare 
psykisk ohälsa, utmattningsdeprimera-
de, människor på äldreboenden, 
personer i fängelse, patienter med 
kroniska sjukdomar, personer med 
demens och deras anhöriga. Inom 
biblioteksvärlden arbetar man i en del 
länder med biblioterapeutiska bokcirk-
lar kring centrala livsteman som 

kunna användas i många olika studie-
cirklar och för olika slags grupper. Vi 
har till exempel arabisktalande cirklar 
som så smått börjat använda metoden 
och bröstcancerförbundet har visat 
intresse för den. 

Finns det då risker med biblio terapi? 
Att de lästa och skrivna orden kan 
väcka sorg och avgrunder hos 
människor som cirkelledare inte rår 
på? 
Frågan är inte ny för Inger Hän-
destam. Hon skiljer på den kliniska 
terapi som sjukvård och professionella 
terapeuter arbetar med, och det 
biblioterapeutiska humanistiskt 
inriktade arbetssätt som studieförbun-
den ägnar sig åt.

– Folkbildningen ska absolut inte 
ägna sig åt terapi i klinisk bemärkelse. 
Om någon deltagare mår väldigt dåligt 
är det gruppens ansvar att se till att 
personen får professionell hjälp. 
Däremot, betonar hon, kan folkbild-
ningen bidra till att stärka vuxna 
människor i olika sammanhang. 
Cirkeldeltagarna hjälper och stöttar 
varandra. 
– Jag tänker att biblioterapi överlag 
kan användas vid livsomvälvande 
händelser där människor inte är  
i behov av professionell vård men 
däremot behöver prata om vad de  
varit med om.

Utvärdering klar i höst

Läsa för livet utvärderas under 2018  
av psykoterapistudenter vid Linkö-
pings universitet som följer upp vad 
både deltagare och ledare tycker om 
den biblioterapeutiska metoden. 
Utvärderingen ska vara klar hösten 
2018. Under det sista projektåret, 
2019, sammanfattas erfarenheterna 
och utmynnar i ett studiecirkelmate-
rial i den bibliotera peutiska metoden. ◗
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kärlek och relationer, skilsmässa, föräld-
raskap, åldrande och ensamhet.

I samverkan med läkare 

I Storbritannien finns ett samarbete  
med allmänläkare där litteraturläsning 
skrivs ut på recept. Där finns även 
biblioterapi utförd på privat basis som 
riktar sig mot vuxna som kan få enskild 
vägledning i ett visst livsdilemma.  
I Finland används även eget skrivande  
i metoden.

I Sverige ökar nu intresset. Hösten 
2017 startade den första svenska  
akademiska utbildningen i det biblio-
terapeutiska arbetssättet vid Ersta 
Sköndal Bräcke högskola. Flera  
bibliotek tar initiativ till bibliotera-
peutiska bokcirklar, liksom folkbild-
ningen, och metoden väcker intresse  
även bland människor med människo-
vårdande yrken som exempelvis psyko-
loger, socionomer, läkare, präster och 
diakoner. Även lärare och skolbiblio-
tekarier upptäcker möjligheterna  
med det biblioterapeutiska arbets- 
sättet.

Besläktad metod
Shared Reading (Delad läsning) är en 
annan metod som också använder sig av 
litteraturens möjligheter för att befrämja 
både läslust och hälsa. Metoden är 
utarbetad av den brittiska litteratur-
vetaren Jane Davis vid Liverpool Univer-
sity och organisationen The Reader.  
Den bygger på delade läsupplevelser där 
man läser högt tillsammans. Målet med 
Shared Reading är dels att människor 
ska få möjlighet att upptäcka läsning och 
litteratur. Ett annat mål är att få delta-
garna att må bättre. Samarbete sker 
bland annat med äldreomsorg, vård och 
bibliotek. Idag bygger mycket av verk-
samheten på volontärer som håller i 
grupperna med Shared Reading.Metoden 
sprids nu till flera länder, däribland till 
Sverige där Uppsala och Lunds univer-
sitet är involverade. Studieförbundet 
Vuxenskolan i Jönköpings län fick 2017 
pengar från Allmänna Arvsfonden för  
att tillsammans med Myndigheten för 
tillgängliga medier starta ett treårigt 
projekt där Shared Reading ska prövas 
gentemot vuxna med psykisk ohälsa.  ◗

Eva Bergstedt 
är frilansjournalist 
och redaktör 
på Linköpings 
universitet
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Emmas Frans är 
doktor i medicinsk 
epidemiologi  
vid Karolinska 
Institutet

Se skillnad  
på vetenskap  
och lögn i det nya 
mediaklimatet
Med humor som vapen och 65 000 följare  
skriver Emma Frans på Twitter om dåligt belagd  
vetenskap. Hon är doktor i medicinsk epidemologi  
vid Karolinska Institutet, har utsetts till Årets Folk bildare 
av Föreningen Vetenskap och Folkbildning och har fått 
Stora Journalistpriset i kategorin Årets röst. I boken 
“Larmrapporten” vill hon ge oss alla verktygen att  
“skilja vetenskap från trams”.

CHRISTEL VALSINGER

Möjligen föddes hennes eget intresse för 
vetenskap ur en uppväxt med föräldrar 
som är psykologer. De var av “den gamla, 
lite flummiga skolan”, säger hon.

– Det var i en tid när psykologin inte 
var särskilt medicinskt präglad, utan 
istället handlade mycket om hur föräld-
rarna tog hand om en. Jag kommer ihåg 
att min pappa sa att schizofreni uppstår 
när föräldrar ger barn dubbla budskap. 
Så min ungdomsrevolt var att intressera 
mig för sånt man kunde mäta och räkna. 
Samtidigt så forskar jag ju idag inom 
psykiatri och är väldigt intresserad av 
mänskligt beteende. Det är säkert så att 
jag fått med mig det hemifrån samtidigt 
som jag också hållit avstånd. 

Forska på sin kammare?

Det var efter den egna föräldraledigheten 
som Emma Frans började fundera på om 
forskning verkligen var det hon ville 
ägna sitt liv åt. Hon har blandade känslor 
för hur det akademiska systemet är 
uppbyggt. Hur lite tid som ägnas åt att 

vara ute i samhället och hur 
mycket som måste tillbringas 
med att sitta på kammaren 
och söka forskningsanslag. 

Hon började först att kom-
mentera  aktuella frågor och 
tendenser ur ett vetenskapligt 
perspektiv i bloggform, men 
märkte snart att det var på Twitter 
hennes humoristiska angreppssätt 
fungerade bäst. 

Omedelbar återkoppling

– Twitter är ett verktyg där man får 
omedelbar feedback. Man lär sig snabbt 
vilket tonläge som funkar och inte. Det 
är på gott och ont. En del, som när de 
visar sig bli rasisttrollens favoriter, blir 
uppmuntrade att bli mer extrema. Jag 
skriver inte så, men humor är ett bra sätt 
att nå ut.

– Sen är folk också väldigt intresserade 
av vetenskap, det glöms bort ibland. Det 
finns ett stort sug efter personer som 
representerar forskning och vetenskap.
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I “Larm rapporten” (Volante 
förlag) går hon igenom vad 

som egentligen är kun-
skap, vad som är veten-

skap och hur man med 
rätt verktyg kan lära 

sig att skilja det 
från lögner, trams 

och propaganda. 
Att vi i ett 
bildat, mo-
dernt land 
som Sverige 
ska behöva 
lära oss om 
hur informa-

tion kan 
förvanskas, 

kan tyckas lite 
nedslående.  

Men samhället har 
förändrats i snabb 

takt med de senaste 
årens digitala  

utveckling.  

Bortskämd  
mediakonsument

– Dagens unga har 
tidigt fått höra om 
källkritik, medan vi som 
är äldre har vant oss vid 

att information som når oss är granskad 
i flera led. Vi har ju högt förtroende för 
myndigheter och media,  
i synnerhet public service, och det ska  
vi ha. Men vi är lite bortskämda med att 
kunna lita på källorna.

Internet kryllar av pseudovetenskap-
liga artiklar och informationssidor som 
hänvisar till källor som kan se ut att 
vara trovärdiga. Den som vill hitta 
bekräftelse på sin uppfattning, vad det 
än må gälla, kan med en skopa tålamod 
alltid göra det. Fenomenet att vi lägger 
märke till information som bekräftar det 
vi redan tror på och bortser från annat, 
kallas “bekräftelse-bias”. 

– Vi talar om källkritik, men jag vill 

gärna också prata om vetenskapligt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande. 
Att vara kritisk mot sig själv, att veta om 
att man ibland är irrationell. Samtidigt 
kan man inte avfärda allt som trams. 
Det handlar också om att acceptera den 
bästa möjliga förklaringsmodellen.  
Unga kan få lite problem med att de 
fostras i att hela tiden hitta fel på all 
information. Man riskerar att bli rela-
tivistisk. Alla studier har ju olika typer 
av begränsningar. Men när många 
studier pekar i samma riktning, då  
ska vi tro på dem. 

Du skriver att vi befinner oss i en 
digital pubertet - kan du förklara?
– Vi kommer från en tid som varit väldigt 
begränsad. Traditionella medier har haft 
monopol på informationsspridning. Nu 
har vi ett nytt medieklimat. Men på sikt 
ska vi nog anpassa oss på ett bättre sätt. 

– Men det kan ju också gå åt helvete. 
Det är ett “optimism bias”. Psykologiska 
forskningsstudier visar att vi har en 
tendens att gilla läget. Att tro att det 
löser sig. Annars skulle vi väl få lägga 
oss ner och bara dö.

För en del är lösningen på den 
polariserade debatten att vi ska 
lämna sociala medier. Skaffa gam-
melmobiler och stänga ner våra 
konton. Vad tycker du?
– Så tänkte jag ganska länge. men sen 
fick vi ett twittertroll i Vita huset och  
då dög ju inte den lösningen. 

Om du ska välja något av verktygen 
du skriver om i boken och skicka 
med alla medborgare detta valår, 
vad blir det då?
– Då vill jag slå ett slag för just själv-
kritiken. Forskning visar att vi tror vi 
har rätt trots att vi inte har det. Vi hittar 
källor som bekräftar. Det här med käll-
kritiken har många koll på, men kanske 
att man också borde blicka lite inåt,  
mot sina egna begränsningar.  ◗
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Temat för årets Folkbildarforum är Vision och vilja. Visioner för att ingjuta hopp,  
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Förmiddag Eftermiddag

Läs mer på vår hemsida.  
Anmälan senast 12 november.

Folkbildarforum teckentolkas och lokalerna är tillgängliga.

Föreläsningar på temat demokrati  
eller växande samhällsklyftor.
• Är religion en mänsklig rättighet?
• Stad och land
• Efter #metoo?
• Tillit och civilsamhälle

Parallella sessioner på samma teman som 
under förmiddagen, teater och en avslutande 
föreläsning med Agneta Stark om demokra-
tiska visioner. 

Middag med tema folkhögskolan/folkbild-
ningen 150 år, med inbjudna gäster.
Lunnevads Folkhögskolas 150-års föreställ-
ning.  Moderator: Erik Wagner
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