
 

 

 

 

 

Pressmeddelande rörande Vetenskap och Folkbildnings 

utnämning av Sabaton till Årets folkbildare 2022 

11 januari 2023 

I samband med vår utnämning av hårdrocksbandet Sabaton till Årets folkbildare 2022 har det uppstått en 

diskussion rörande bandets inställning till Rysslands invasion av Ukraina. Att bandet har gjort en 

folkbildande insats genom att förmedla faktakontrollerad historisk kunskap behöver inte diskuteras, men 

efter tillkännagivandet av pristagaren tillkom uppgifter om ett uttalande från 2016 av en av bandets 

medlemmar. Uttalandet rörde hans uppfattning om hur befolkningen på Krim ställde sig till den ryska 

ockupationen av halvön. 

I vår kontakt med massmedia har vi varit tydliga med att en förening som står för vetenskap också bör, i 

enlighet med goda vetenskapliga ideal, vara beredd att ompröva sina åsikter om fakta pekar åt ett annat 

håll. I samma anda tänker vi inte heller gripas av den hetsiga ton som gärna uppstår i dagens 

medieklimat. Vi kommer därför inte stressa fram ett beslut, utan kommer de kommande dagarna att 

noggrant bedöma den samlade bilden innan vi tillkännager hur vi tänker agera. 

 

Kontaktpersoner: 

Presskontakt folkbildare: Per Johan Råsmark, per-johan.rasmark@vof.se, tel: 0705-77 81 58 

Presskontakt: Dan Katz, dan.katz@vof.se, tel: 0708-36 08 83 

Ordförande: Pontus Böckman, ordforande@vof.se, tel: 0729-72 13 84 

 

 

Om Vetenskap och Folkbildning: 

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) grundades 1982 och är en ideell förening som har till 

uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin 

uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som 

kan avgöras vetenskapligt. 

Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga 

arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska 

fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt 

tänkande inom vetenskapen. 

Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till 

att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid 

insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn. 


