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Det öppna samhället



Det öppna samhället

• Demokratin under stora påfrestningar – världen 
förändras

• Sverige förändras

• Hur ska det öppna samhället försvaras och bevaras?



Utgångspunkter, forskningsinriktning och strategier i 
projektet

• Direkta yttre hot och hot inifrån: Främmande makt, extremism

• Demokratiska normer

• Demokrati är inte till för att få alla att tycka lika – tvärtom

• Tillitsforskningen, toleransforskningen,  forskning om självcensur

• Empiriska undersökningar. Kvalitativa & kvantitativa. 

• Samverkan med SOM-institutet.



POLITISK TOLERANS



Politisk 
tolerans



Politisk tolerans – mest ogillade

• Färre än 2 %

• 5-7 %

• 17 %

• 23 %



Anser du att personer som tillhör den grupp som du 
mest ogillar borde få göra följande? Andel Nejsvar
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Bli statsminister

Kandidera i riksdagsval

Arbeta i sjukvården eller äldreomsorgen

Bilda en organisation för gruppens verksamhet

Uttrycka sina åsikter i tal och skrift

Anordna och delta i demonstrationer















SJÄLVCENSUR



Självcensur

• ”I dagens politiska klimat kan jag inte öppet uttrycka mina åsikter 
eftersom andra kan tycka de är stötande” 

• USA under McCarthyismen: ca 13%

• I USA idag: ca 40 – 60% (Cato institute, Gibson i Persuasion), 
Collegeungdomar – självcensur än vanligare (”Fire”).

• Sverige: Forskare kan inte forska om det de vill forska om: ca 60% 
(Terence Karran)



Självcensur i Sverige 2021

• Påstående: ”I dagens politiska klimat kan jag inte öppet 
uttrycka mina åsikter eftersom andra kan tycka de är 
stötande”. 

• Fyrgradig svarsskala: Instämmer helt, instämmer delvis, 
instämmer knappast, instämmer inte alls.

• 53% instämmer helt eller delvis med påståendet.









TRYGGHET



Trygghet: Förändring

87% anser att otryggheten har ökat i hög eller viss grad.



I vilken grad känner du dig hotad av följande i Sverige 
idag? (i ganska eller i mycket hög grad %)
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Att Sverige hotas av främmande makt

Invandring

Terrorism

Våld/övergrepp i hemmet

Öppet våld/övergrepp utanför hemmet

Epidemier/pandemier

Ekonomisk kris

Miljöförstöring/klimatförändring
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Kontakt:

• Sten Widmalm <sten.widmalm@statsvet.uu.se>, 0705-619609

• Thomas Persson <thomas.persson@statsvet.uu.se>, 0702-306183

• Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
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