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Riktlinjer och tillvägagångssätt
Demokratipriset Droppen delas ut varje år av Medborgarskolan. 
Vem som helst kan skicka in en nominering till Droppen (om sig 
själv/sin egen organisation eller någon man tycker förtjänar att 
vinna) via ett formulär på Medborgarskolans webbsida. 
Nomineringarna sammanställs sedan och en 
nomineringskommitté väljer ut tre slutkandidater, som 
allmänheten får rösta på. Kommitténs beslut kan inte överklagas.
Priset delas ut till en person eller en grupp/organisation i Sverige 
som gjort en insats för att sprida kunskap om demokrati och 
demokratiska värderingar. 

Möjligheter och villkor som vinnare
Vinstsumman betalas ut av Medborgarskolans Förbundskansli 
(med tillämpliga skatter).
Vinnaren får även möjlighet att utveckla sitt engagemang genom 
coachning och hjälp från Medborgarskolan. Det kan till exempel 
vara att anordna ett kulturarrangemang, en föreläsning, en kurs 
eller liknande. Detta ska genomföras inom ett års tid från att 
vinsten delas ut.
Utöver själva vinsten får vinnaren exponering i Medborgarskolans 
kanaler så som webbsida, sociala medier och PR-insatser. 

KRITERIER & RIKTLINJER

Kriterier
Folkbildningens drivkraft är att kunniga och engagerade 
samhällsmedborgare, är en av demokratins grundläggande 
byggstenar. Droppen delas därför ut till en vinnare som genom en 
engagemang, ett evenemang eller informationsinsats bidragit till 
att sprida kunskap i demokratifrågor. Det kan vara föreläsningar 
eller en konsert som sprider kunskap om en rättvisefråga, ett 
engagerande instagramkonto om jämställdhet, ett initiativ eller 
event som spridit kunskap i en kommun eller på en arbetsplats –
eller något helt annat. Vinnaren ska dela Medborgarskolans 
kärnvärderingar, demokratiska värderingar och värna om allas lika 
värde. Personen/organisationen ska vara verksam i Sverige. 
Inkomna bidrag i Droppen bedöms även efter hur väl de uppfyller 
folkbildningens fyra syften, som är att:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta
i samhällsutvecklingen

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-
och utbildningsnivån i samhället

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.

https://www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/


Vinnaren av Droppen får en vinstsumma om 20 000 
SEK. Vinstsumman utbetalas till en person eller 
organisation med konto inom Sverige. Vinstsumman är 
tänkt att användas till att vidareutveckla pristagarens 
demokratiska engagemang. Vinstsumman är finansierad 
genom Medborgarskolans medlemsorganisationers 
medlemsavgift. inga statliga medel används för att 
finansiera vinsten i Droppen. 

Coachning av Medborgarskolan
Medborgarskolan i vinnarens hemregion hjälper 
vinnaren att utveckla sitt projekt genom coachsamtal 
med verksamhetsutvecklare och (om vinnaren önskar) 
så hjälper vi till att arrangera ett event, studiecirkel 
eller kurs inom Medborgarskolans verksamhet inom 
ramen för ordinarie folkbildningsverksamhet. 

VINST-
SUMMAN



Nomineringskommittén består alltid av förbundschef och styrelseordförande i 
förbundsstyrelsen samt en representant från organisationen som arbetat extra mycket med 
demokratifrågor under året. Representanten från organisationen utses av 
Marknadsavdelningen på förbundskansliet.

Nomineringskommittén 2022 av:
• Ann-Sofie Olding, Förbundschef Medborgarskolan
• Åsa Lindström, Sammankallande Medborgarskolans Demokratigrupp 2022
• Styrelseordförande Medborgarskolans förbundsstyrelse

NOMINERINGSKOMMITTÉ


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9



