Liberal
start

Handledarmaterial för en studiecirkel
med syfte att utbilda nya medlemmar
i ideologi, parti och sakfrågor
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Välkommen till studiematerialet

Liberal start!

Detta studiematerial är skapat som stöd för utbildning av nya medlemmar, med sikte
på valet 2022. Det är upplagt med förslag på upp till fem träffar, varje träff med cirka
2,5 timmars innehåll. Tanken är att detta är ett grundmaterial som ni själva formar
efter era förutsättningar och behov. Var inte rädd att plocka godbitarna ur materialet
och använd på det sätt som passar er. Till exempel kan ni välja att slå ihop träffarna
om kommun- respektive regionpolitik.
Studiematerialet är upplagt som en studiecirkel och organiseras i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Ta kontakt med er lokala SV-avdelning, se sv.se,
för att starta studiecirkeln och starta dialog om hur just ni kan samverka och vilket
stöd er grupp kan vara i behov av.

SV är Liberalernas utbildningsorgan

Liberalerna är en av SVs tre grundorganisationer. Det innebär att SV är vårt studieförbund och den självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare. SV, liksom Liberalerna, finns över hela landet och kan därför ge
oss stöd i utbildningar, processledning och publika arrangemang.

Liberal start innehåller:

Fem tematiska träffar som behandlar historisk bakgrund och grundläggande liberala
värderingar, det demokratiska styrsättet i Sverige, inblick i kommunal och regional
politik samt samtal kring hur engagemang kan kanaliseras till kampanj. Gruppen
väljer utifrån lokala förutsättningar och önskemål vilka träffar som passar er.
Förslagsvis genomförs tre-fem träffar.

Träff 1. Liberal ideologi
Träff 2. Nyfiken på politiken
Träff 3. Kommunal politik
Träff 4. Regional politik
Träff 5. Mitt engagemang
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Inför Träff 1, be deltagarna läsa den allmänpolitiska text om Möjlighternas land
som Nyamko Sabuni skrivit.
https://www.sv.se/globalassets/nationella-sv_se/foreningar/liberalerna/
allmanpolitisk-text-mojligheternas-land.pdf
Observera att Träff 3 och 4 innehåller moment där gruppen besöker kommunfullmäktige/bjuder in en regionpolitiker. Detta är moment som kanske behöver planeras
lång tid i förväg. I övrigt hänvisas till det material du som ledare behöver löpande
i varje träff.

Hur fungerar en studiecirkel?

En studiecirkel formar deltagarna tillsammans. Ledarens uppgift är att samordna
och leda arbetet. Studiecirkeln är ett bra forum för gemensamt lärande och utveckling.
Den nyfikne kan få svar på frågor och de erfarna kan dela med sig av sina erfarenheter.

Plats för kunskap

© 2020 Studieförbundet Vuxenskolan, sv.se/liberalerna och Liberalerna, liberalerna.se
Foton: Liberalerna
Grafisk form: Birgitta Fors, ConForza grafisk produktion
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Träff 1
Liberal ideologi
Under första träffen presenterar sig deltagarna för varandra och planerar inför
kommande träffar. Gruppen talar om liberal ideologi i vår tid samt liberalismens
historia i Sverige. Vidare tittar man på vad som är ”typiskt liberalt” kontra konser
vativt och socialistiskt och förhåller sig tillsammans till några liberala dilemman.
Det allra viktigaste under denna träff är att deltagarna ges argument för att kunna
förklara varför man ska rösta på Liberalerna och inte på något annat parti, när många
frågor som partierna driver liknar varandra. Det som skiljer är synen och uppsåtet.
Visa en videohälsning från Liberalernas partisekreterare Juno Blom:
Välkommen till Liberal start – videohälsning från Juno Blom

Övning 1 Presentationsövning
Oavsett om deltagarna känner varandra sedan tidigare kan det ändå vara en
trevlig start att använda någon presentationsövning. Gå en runda i gruppen och
låt alla presentera sig samt till exempel kort samt svara på frågan: Varför har
du valt Liberalerna? Här kan du som ledare också ha förberett ett svar.
(Alternativ fråga kan vara Vilken politisk fråga är viktigast för just dig?)
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Övning 2 Hur allt började – liberalismens historia
Gör en kort genomgång av liberalismens historia och förgrundsgestalter.
Använd den Powerpoint-presentation som finns via länken. Tanken är att gruppen
gemensamt får kännedom om olika liberala tänkare och centrala idéer inom
liberalismen. Du som ledare förväntas inte vara expert eller kunna svara på djupare
frågor, utan gör en gemensam genomgång av presentationen med gruppen.
https://www.sv.se/globalassets/nationella-sv_se/foreningar/liberalerna/liberalstart-ideologi.pdf

Liberalernas hemsida:
https://www.liberalerna.se/liberalismen/hur-allt-borjade/

Förslag på efterföljande diskussionsfrågor:

•
•

Vad i liberalismens historia gör den aktuell fortfarande idag?
Ni har alla läst texten av Nyamko Sabuni kring ”möjligheternas land”.
Hur förhåller sig de tankar som presenteras där till ”dåtidens” tänkare?
Vad säger den samtida liberalismen om ”möjligheternas land” och
vad väcker det för tankar hos er?

Hur ser några liberala företrädare på liberalismens uppgift idag?
Klipp med videointervjuer >>>

•

Efter filmen: Diskutera! Reflektera. Finns det frågetecken? Samla ihop dessa
och gå igenom dem!

Övning 3 ” Typiskt liberalt”
Med hjälp av de liberala synsätt som presenteras på Liberalernas webbsida kan
gruppen här föra en diskussion kring grundläggande värderingar inom liberalerna.
Om du vill kan du skriva ut synsätten och låta deltagarna presentera dem för varandra
samt reflektera kring varje synsätt. Kanske kan ni koppla ihop synsätten till något
specifikt politiskt förslag/beslut just nu till exempel? Ni kan hjälpas åt inom gruppen
att hitta konkreta exempel.
Ett begrepp som återkommer gång på gång när liberalerna beskriver och argumenterar för sin politik idag är ”Möjligheternas land”. Vad tror du att Liberalerna menar
med begreppet och vad ska det signalera till väljarna? Ta med den tanken när ni tittar
på de liberala synsätten.
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Liberala synsätt
Varje människas frihet
Liberalism är att varenda människa
ska få styra över sitt liv. Vår politik
utgår inte från grupper. För vi vet att
alla människor har olika drömmar och
förutsättningar.

Rättvisa och solidaritet
Alla människor ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Alla former av
diskriminering måste därför bekämpas. De sämst ställdas villkor är alltid
en viktig utgångspunkt för vårt arbete.
I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar
stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet
och förankringar.

Frihet och rättvisa
Alla behöver få en ärlig chans i starten
om friheten inte bara ska gälla de starkaste. Därför hjälps vi åt i ett samhälle,
tar ansvar för varandra och betalar
välfärden tillsammans. Det är grunden för vad som brukar kallas socialliberalism.

Feminism och jämställdhet
Liberal feminism handlar om kvinnors
och mäns lika rätt till frihet, ansvar
och makt. Det liberala uppdraget går
ut på att frigöra individen från de begränsningar som bristande jämställdhet innebär, och bekämpa de attityder
och föreställningar som ligger bakom.

Politisk frihet och demokrati
Varje människa har rätt till sin politiska övertygelse, sin religion och
livsåskådning. Det viktigaste sättet att
trygga denna frihet är demokratin.
Den bygger på politisk frihet, allmän
rösträtt och rättssäkerhet.

Internationalism och internationell
solidaritet
Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas
oavsett var på jorden de befinner sig.
Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel
och en generös biståndspolitik. Vi vill
stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den
liberala visionen är att fri rörlighet för
individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där
i världen som de själva vill.

Ekonomisk frihet och
marknadsekonomi
Alla ska ha rätt att välja yrke, kon
sumtion, bosättning och livsstil. Det
viktigaste sättet att trygga denna frihet
är marknadsekonomin. Den bygger på
enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det
enda ekonomiska system som går att
förena med demokrati.
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Summering av övning
Här kan du som ledare kontrastera med att presentera det som ”inte är liberalt alls”.
Även detta från Liberalernas webbsida.

Inte liberalt alls
Förmynderi. Människors frihet att
välja skola, vård och omsorg hotas när
vänstern vill begränsa valfriheten.

Politiskt förtryck. Alldeles för många
människor lever i ofrihet och förtryck.
Runt om i världen har förtrycket ökat,
till exempel i Ryssland och delar av
Mellanöstern.

Protektionism. EU, frihandeln och
annat internationellt samarbete hotas
av allvarliga bakslag.

Främlingsfientlighet och intolerans.
Nationalister och populister brer
ut sig i Sverige och i flera andra länder.
Diskriminering och orättvisor.
Sverige har stora problem med
bristande integration och växande
utanförskap. Kvinnor och män har
fortfarande inte samma villkor.
Människor med funktionshinder blir
utestängda i många sammanhang.
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Träff 2
Nyfiken på politik
Under denna träff tittar vi på hur politiken fungerar i Sverige med utgångspunkt
i det egna partiet och diskuterar demokratins grunder och förutsättningar.
Gruppen bekantar sig med riksdagspartiernas partiprogram och diskuterar
likheter och skillnader samt hur dessa förhåller sig till Liberalerna.

Övning 1 Den demokratiska organisationen
Här ger cirkelledaren en överblick av hur den demokratiska organisationen är
uppbyggd i Sverige. Med hjälp av:

•

Riksdagens quiz för att på att starta ett samtal om demokratins historia.

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-quiz/testa-dinakunskaper-om-demokratins-historia/

•

Kort youtubefilm om demokratins historia i Sveriges riksdags Youtubekanal:

https://www.youtube.com/watch?v=WcdnmZXJ_HM

•

Politik i praktik Appendix I, Den demokratiska organisationen i Sverige.

https://www.sv.se/globalassets/nationella-sv_se/foreningar/liberalerna/pip17/
pip_2017_appendix_i_den-demokratiska-organisationen-i-sverige.pdf
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Diskutera sedan till exempel:

•
•

Vad tror ni är viktigt för att stärka demokratin? På vilket sätt bidrar Liberalerna
till att stärka demokratin?
Ser ni några hot mot demokratin i Sverige?

Övning 2 Våra politiska partier

Till denna övning behöver deltagarna ha tillgång till webben på mobil eller annan enhet.
Dela in gruppen i par. Ge paren i uppgift att titta på de olika riksdagspartiernas
partiprogram. Vilka punkter skiljer sig mest åt? Vilka punkter liknar minst/mest de
liberala grundvärderingarna?
Samla ihop paren i storgrupp för en gemensam diskussion kring frågorna.

Övning 3 Liberala dilemma
Presentera några utvalda liberala dilemma och diskutera tillsammans i gruppen.
Material: Barbro Westerholm Etiska dilemma för en liberal.

https://www.sv.se/globalassets/nationella-sv_se/foreningar/liberalerna/etiskadilemman-for-en-liberal.pdf

Avsluta träffen med att titta på vad några liberala företrädare är stolta över att har
åstadkommit.
Liberala politiska framgångar vi är stolta över – videointervjuer

•

Efter filmen, resonera kring hur ni ser på de framgångar som nämns.
Är de typiskt liberala? Finns det inneboende dilemman i någon eller några
av framgångarna?
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Träff 3
Kommunpolitik
Under denna träff besöker gruppen förslagsvis kommunfullmäktige samt utvalda
kommunpolitiker. Inför denna träff läser gruppen kapitel 3 i Politik i praktiken.
Använd också kapitlets frågeställningar i mötet med politikerna. Diskutera dem
sedan tillsammans i gruppen. Fick ni svar på era frågor?
Material: Kap 3 i Politik i praktiken – Arbete i fullmäktigegrupp och nämnder:

https://www.sv.se/globalassets/nationella-sv_se/foreningar/liberalerna/pip17/
pip_2017_03arbetet-i-fullmaektigegrupp-och-naemnder.pdf

Frågeställningar
1.

Hur fungerar er lokala fullmäktigegrupp? Hur stor är den/hur många mandat har
Liberalerna? Vem leder den? Vilka arbetsformer har den? Finns det referensgrupper
och nätverk?

2.

Hur är det lokala politiska arbetet upplagt? Finns det en övergripande strategisk
planering? Finns det en lokal politisk plattform? Om det finns: Tycker ni att målen
i planen är realistiska? Saknar ni något mål? Om det saknas: Varför saknas det?

3.

Vilken profil tycker ni att Liberalerna har lokalt? Vilka frågor drivs? Hur ser det ut
i förhållande till eventuella planer och plattformsarbeten? Behöver något ändras?
Vad är bra?
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Träff 4
Regionpolitik
Under denna träff lär gruppen sig mera om regionpolitik, gärna genom att bjuda in
en regionpolitiker till studiecirkeln som deltar och bidrar till diskussionerna.
Regionpolitiken benämns ibland som den mest ”osynliga” politiken, det vill säga det
är den politik som människor kan minst om men som har stor inverkan på dagligt liv.
Under denna träff lyfts regionpolitiken fram och synliggörs, bland annat genom att
ledaren eller den besökande regionpolitikern presenterar regionens åtagande samt
bekantar sig med den regionala utvecklingsstrategin.

Övning 1 ”Den osynliga politiken”
Ledaren kan här gå igenom regionernas åtaganden, de som är obligatoriska och de
som är frivilliga.
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/regionernasataganden.27748.html

Väv också in en överblick kring hur Liberalernas roll ser ut i er region?
Tillhör partiet en styrande konstellation eller befinner Liberalerna sig i opposition?
Hur ser fullmäktigegruppen ut, har ni representation från er kommun i region
fullmäktige?
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Diskutera sedan i gruppen:

•

Varför är just dessa frågor regionala (kopplat till regionernas åtagande)?
Bör de vara regionala frågor eller borde någon/några vara statliga eller
kommunala? Vad tycker du, vad tycker Liberalerna?

Övning 2 Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin är ett centralt styrdokument för alla regioner.
Låt gruppen bekanta sig med den, dess målbild och dess prioriteringar.
https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-attutveckla-lanet/regional-utvecklingsstrategi2/ (ex Region Kalmar län)

Diskutera sedan i gruppen:

•

Formulera en typiskt liberal hållning som beskriver utvecklingsstrategins målbild
och prioriteringar. Ta gärna ut svängarna och överdriv liberala perspektiv.
Kan göra övningen rolig och nyttig!

Inför Träff 5 ber du deltagarna att läsa två texter av Christer Nylander och
Bengt Westerberg om Liberalernas och liberalismens uppgift inför 20-talet.
Texterna hittar du här:
https://www.liberaldebatt.se/2020/02/socialliberalismen-infor-2020-talet/
https://www.liberaldebatt.se/2020/04/liberalismen-som-motkraft/
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Träff 5

Mitt Engagemang
Under denna träff bekantar sig gruppen med Liberalernas partiprogram och
diskuterar detta. Gruppen talar om sitt eget politiska engagemang och hjärtefrågor
och olika sätt att engagera sig i partiet. Efter att ha diskuterat sitt eget engagemang
fortsätter gruppen att tala om hur man tillsammans kan nå ut med hjärtefrågorna.
Träffen innehåller också ett moment där filmade sekvenser från aktiva politiker
i Liberalerna beskriver sitt engagemang och avslutar med en diskussionsfråga
till gruppen.

Övning 1 Liberala uppgifter, engagemang och kampanj

•
•
•
•

Varför behövs liberalismen som motkraft i svensk politik enligt Christer Nylander
och Bengt Westerberg?
Vad tycker du är liberalernas viktigaste uppgift inför 20-talet?
Utifrån dessa frågor, vad har du för tankar om frågor som blir extra viktiga
att lyfta i nästa valrörelse?
För också en diskussion kring kampanjarbete.
– Hur når vi bäst ut med våra frågor?
– Vilken slags kampanjarbete finns traditionellt inom liberalerna?
– Vilka nya grepp hade man velat testa? Tänk nytt, brett och fritt!
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Material:

https://www.liberaldebatt.se/2020/02/socialliberalismen-infor-2020-talet/
https://www.liberaldebatt.se/2020/04/liberalismen-som-motkraft/

Övning 2 Vem möter du i Liberalerna och vad driver dem?
Titta på en samling korta intervjuer med några liberala företrädare om deras
engagemang och drivkrafter.
Liberalt engagemang – videointervjuer med liberala företrädare

•
•

Efter filmen kan ni kort reflektera över vad företrädarna sa, innan ni går vidare
till nästa övning.
Juno Blom nämner begreppet ”Möjligheternas land”, som ni reflekterat över
tidigare. Vad innebär ”Möjligheternas land” för dig och hur kan du ha det
med dig i ditt engagemang?

Övning 3 Mitt engagemang
Varje deltagare fyller i formulär med instruktionen: Vad känner du igen dig i?
Det går bra att kryssa igenkänning i flera rutor. Deltagarna arbetar individuellt
och återkoppling sker sedan i storgrupp där de som vill berättar om sina kryss.

❐

❐

Medlemmen som
gått med för
att bli politiker/
förtroendevald.

Medlemmen som
har gått med för att
lära sig mer om hur
samhället fungerar.
Förstå samhället
osv.

❐
Medlemmen som
gått med för
det sociala.

❐

❐

Medlemmen som
gått med för att
driva kampanj, bilda
opinion och inte minst
påverka Liberalernas
framtida politik.

Medlemmen som
vill förändra samhället
och lösa problem.
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Avrunda denna övning genom att ställa frågan kring vidare engagemang inom partiet
och gå igenom olika sätt att engagera sig i partiet. Se till att varje deltagare lämnar
gruppen med eventuella kontaktuppgifter eller skapa som ledare en lista på vem som
ska kontaktas i vilken fråga.

Övning 4 Utvärdering
Här presenteras ett förslag på ett sätt att utvärdera cirkeln på. Det går utmärkt
att byta ut till andra övningar utifrån ledarens och gruppen behov och önskemål.

•

Starta med en sammanfattning

Här kan det vara bra att ledaren lite kort tillsammans med gruppen går tillbaka
och sammanfattar de olika träffarna och vad man talat om. På detta sätt skapas
en sammanhangsmarkering där deltagarna kan reflektera över hela processen
tillsammans.

•

”2 stars and a wish”

Gå laget runt, alla får efter en kortare betänketid säga två positiva saker med cirkeln
och en sak som kan utvecklas.

•

Gruppsamtal

Fortsätt med att ställa fördjupande frågor till gruppen, se exempel nedan.
Utöka gärna med frågor som är relevanta för era lokala förutsättningar.
– Vad tar ni med er från denna studiecirkel?
– Ett stort syfte med cirkeln har varit att stärka både engagemang och kunskap
hos deltagarna. Hur ser det ut med detta nu? Har cirkeln levt upp till detta?
– Hur ser ni på ert framtida engagemang inom Liberalerna?
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