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Minnesanteckningar Partsgemensamt forum 23 april 
2014. Tema inkludering och mångfald  
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 4. 

Närvarande:  
Yvonne Norrgård, Civilförsvarsförbundet 
Amadeu Batel, Civos 
Ann-Katrin Persson, Civos 
Lars Farago, Civos 
Raymond Svensson, Civos 
Rebecka Prentell, Civos. Vice ordförande PGF 
Göran Pettersson, Forum 
Lars Berge-Kleber, Handikappförbunden 
Jan Runfors, Hela Sverige ska leva 
Ann-Karin Andersson, Ideell kulturallians 
Emy Widén, Kulturdepartementet 
Åsa Ström-Hildestrand, Näringsdepartementet 
Christian Antoni Möllerop, RFSL 
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 
Martin Björgell, Scouterna 
Alexander Hallberg, Sverok 
Thintin Strandman, Tjejzonen 
Louise Edgren, Utbildningsdepartementet 
Marie Ericsson, Utbildningsdepartementet 
Mia Nilson, Utbildningsdepartementet 
Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet. Ordförande PGF 
Vivi-Anne Lovelock, Våra gårdar 
Emmy Bornemark, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Maria Sundbom Ressaissi, MUCF  
Marina Tjelvling, MUCF 

Minneanteckningarna följer dagordningens punkter. 

1. Inledning 

Ordförande Stefan Holmgren hälsade alla välkomna till mötet. En presentationsrunda 
genomfördes och frånvarande noterades. Ansvaret att leda mötet lämnades över till 
Rebecka Prentell, vice ordförande för PGF. Agendan presenterades och ordet lämnades 
över till arbetsgruppen som förberett dagens tematiska dialog.  

2.  Mötets tema inkludering och mångfald 
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Martin Björgell, sammankallande för temats arbetsgrupp, beskrev arbetsgruppens arbete 
och vilka som i övrigt ingått i gruppen: Christian Antoni Möllerop (RFSL),Lova Wallerö 
Frostensson (Teskedsorden), Mattias Hjelmberg (RF), Lars Farago (Civos), Maud Schön 
(Näringsdepartementet), Louise Edgren och Stefan Holmgren 
(Utbildningsdepartementet).  På föregående möte formulerades temat så här: ”frågor som 
rör icke-diskriminering, jämställdhet, integration/inkludering och mångfald såväl inom 
det civila samhället som i samhället i stort. Det handlar både om civilsamhällets ansvar 
för öppenhet i de egna organisationerna och om dess roll för utvecklingen i samhället 
samt om politikens ansvar och roll att underlätta och stärka organisationernas arbete”. 
Martin betonade vikten av att ta steg bortom slutsatser och förslag som framkommit i 
tidigare PGF-möten, värdet av att söka förstå varandras olika utgångspunkter och visioner 
samt viljan att granska också sin egen organisation.  

Som inspiration presenterades två exempel på organisationers inkluderingsarbete: 
Mattias Hjelmberg berättade om hur Riksidrottsförbundet arbetar med 
jämställdhetsintegrering. Christian Antoni Möllerop beskrev RFSL:s arbete med 
inkludering av transpersoner respektive asylsökande hbtq-personer i organisationen. 
Deras erfarenheter var att arbetet måste präglas av långsiktighet, systematik och att få in 
frågorna i kärnverksamheten. De betonade värdet av utbildning, att ledningen går före 
och att integrera frågorna i generella styrdokument. En gemensam insikt är att det i 
praktiken är svårt att integrera ett perspektiv i hela verksamheten och att samhällets 
maktstrukturer finns överallt. En slutsats hos RF var att det kan vara en framgångsfaktor 
att fokusera arbetet: RF:s arbete med jämställdhet har också påverkat andra områden och 
ökat medvetenhet om andra normer, t.ex. kring etnicitet eller sexuell läggning. RFSL 
betonade att strategi och praktik måste gå hand i hand och exemplifierade med ny 
verksamhet och lägre medlemsavgifter för flyktingar samt aktiv breddning av rekrytering 
till organisationen. Genom att koppla frågan om tvångssterilisering till mänskliga 
rättigheter, lyckades organisationen få genomslag för frågan om transpersoners situation 
hos en större grupp människor och politiker.  

Diskussionerna i forumet fortsatte i grupper utifrån två tematiska spår:  

A. Strukturer för ett långsiktigt arbete 
B. Implementering i det civila samhället. 

Här summeras gruppernas samtal och den påföljande diskussionen i storgrupp. 

A. Strukturer för ett långsiktigt arbete 

Diskussionerna om strukturer som kan stärka civilsamhällets roll för inkludering, 
jämställdhet och mångfald kretsade i huvudsak kring tre olika områden: finansiering, 
mötesplatser samt former för samverkan och dialog. Inom det senare diskuterades också 
frågor om statens styrning.  

Civilsamhällets aktörer betonar värdet av organisationernas kärnverksamheter för att 
uppnå inkludering och mångfald. Genom medlemskap och engagemang i föreningar 
skapas förutsättningar för sammanhållning och integration. Och om organisationer blir 
bra på att rekrytera och inkludera människor som är olika, inte minst dem som idag står 
utanför civilsamhället, kan kärnverksamheten vara den kraften.  Därför menar 
organisationerna att samhällets stödstrukturer för ökad inkludering inte enbart kan 
koncentreras till särskilda projekt och uppdrag utan att de också bör ge organisationer 
goda förutsättningar att bedriva sin kärnverksamhet. En annan aspekt är att det går att 
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underlätta för organisationer, inte minst mindre sådana, att sätta igång insatser genom att 
sänka trösklarna till resurser som finns: till exempel minska administrationen vid 
bidragsgivning, sänka krav om medfinansiering eller egeninsats och ta bort hinder som 
t.ex. bristande språkkunskaper kan innebära. I diskussionen ansåg organisationer också 
att statens omfattande målstyrning och uppföljning av bland annat bidrag, kan motverka 
bredden och egna initiativ inom civilsamhället.  

En grundläggande struktur för inkludering och sammanhållning är att det finns 
mötesplatser, menar organisationerna. Både föreningslokaler för enskilda organisationer 
och mer allmänna möteslokaler, som fungerar som arenor för möten och samverkan. Det 
är också nödvändigt med andra platser i samhället som samlar och skapar spontana möten 
mellan olika människor: parker, kolonilotter, fotbollsplaner, ”schackbrädet på torget” etc. 
Här har den offentliga sektorn, kanske kommuner i första hand men även staten, ett 
ansvar för samhällsplaneringen och tillgången till dessa resurser. Civilsamhällets ansvar 
är istället att fylla arenorna med innehåll, att samverka och finnas tillgängliga för 
människor. Idag växer nya organisationer och engagemang fram i förorter eller på 
landsbygden. Parterna behöver se över om det behövs fler mötesplatser och hur de 
befintliga kan användas på nya sätt. 

En viktig förutsättning för förändring är att det finns ett samarbete och en dialog mellan 
staten och civilsamhället om utmaningar i samhället och om civilsamhällets betydelse. 
Något som diskuterades var att det finns skiftande erfarenheter av hur dialogen med 
Regeringskansliet fungerar, beroende på vilken organisation det är och vilka frågor som 
det handlar om. På vissa samhällsområden finns till exempel överenskommelser medan 
det på andra områden saknas liknande strukturer. Inte heller alla myndigheter har en 
tydlig styrning på området, vilket gör att myndigheterna själva behöver bedöma när 
frågor för samverkan och dialog med det civila samhällets organisationer är viktig. En 
synpunkt var också att antalet samråd inte alltid är en bra indikator på hur god samverkan 
är. Det är inte önskvärt att civilsamhällets organisationer överöses med inbjudningar som 
de inte räcker till för. Både samrådsformer och antalet möten kan behöva ses över.   

Ett politikområde som särskilt diskuterades var integrationspolitiken och den 
överenskommelse som finns på det området. En nackdel anser några organisationer är att 
den är begränsad i synen på civilsamhällets roll för integrationen, då den har ett fokus på 
etablering för nyanlända och organisationers utförarroll. Å andra sidan menar 
Regeringskansliet att integrationsöverenskommelsen bara är ett av flera verktyg och 
forum. Organisationer kan verka på fler sätt för integration och i dialog med det 
offentliga.   

I samtalen påpekas att MUCF har en viktig roll som stödmyndighet för andra 
myndigheter så att politiken får genomslag överallt och därmed bidra till en stärkt 
struktur för att nå resultat. En annan struktur som finns är paraplyorganisationer, som 
civilsamhället självt rår över men som staten skulle kunna stödja och samverka med mer 
än idag, till exempel kring kunskaps- och metodspridning. Paraplyorganisationer har en 
möjlighet att åstadkomma samverkan och kunskapsspridning på tvären, bortom 
stuprörsstrukturerna, som finns såväl inom det offentliga som civilsamhället.  

En strukturell utmaning är att frågor om jämställdhet och mångfald, både inom det 
offentliga och inom civilsamhället, sällan blir ett huvudändamål. Istället är det oftast ett 
perspektiv av många som ska genomsyra olika verksamheter. Inom kulturpolitikens 
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kultursamverkansmodell kan det till exempel behövas skarpare riktlinjer som gäller 
inkludering och som rör etniska grupper eller minoriteter anser organisationer.  

B. Implementering i det civila samhället 

Diskussionerna om organisationernas eget arbete med inkludering, mångfald och 
jämställdhet hade oftast fokus på inkludering inom de egna organisationerna. Frågan 
kopplades till organisationens förtroende – att leva sina värderingar i praktiken. Samtalet 
rörde hur normer och arbetssätt kan förändras och hur nya människor kan bjudas in. Det 
handlade också om hur kunskaper och metoder om det här arbetet bättre kan tas till vara 
och spridas inom civilsamhället.  

En ledstjärna för att arbeta med förändring av normer och för inkludering i 
organisationerna är kunskap och kontinuitet. Projekt kan vara en bra form för att få i gång 
en rutin men den behöver befästas, så att det inte blir ett tillfälligt sidoprojekt. 
Organisationens egen vilja måste styra och inte pengarna. Grupperna återkom till vikten 
av bred förankring, av styrdokument och ledarskapets roll. Eldsjälar kan bytas ut och 
dessutom finns en risk med att enskilda individer får bära ansvaret för normfrågorna, då 
de betraktas som ”besvärliga” kritiker av organisationen.  

En användbar strategi kan vara att arbeta utifrån ett positivt mål istället för att motverka 
”fel värderingar”. Ett mål om till exempel allas lika värde, istället för att motverka 
intolerans, inkluderar flera i arbetet. Man behöver skapa autentiska möten mellan olika 
människor, och ha metoder för att prata om svåra frågor. Det är viktigt att på ett bra sätt 
bemöta även de personer i organisationerna som ger uttryck för till exempel intolerans, 
rasism eller sexism, istället för att avfärda dem. Alla behöver våga ifrågasätta sig själva. 
Det finns en fara i om det blir för mycket ”politisk korrekthet” i samtalen, för att undvika 
situationer där man känner sig obekväm att säga sin mening.  

Organisationerna måste våga vara specifika.  Om allt arbete ska göras i hela 
organisationen och alla frågor hanteras samtidigt, kan det bli utmattande och riskera att 
bli verkningslöst. Ett tips är att leta upp de faktiska hindren för inkludering och åtgärda 
dem ett steg i taget, att välja verktyg och målgrupp för varje behov.  Det är också en 
strategi att hitta ”allierade” bland andra aktörer som påverkar medlemmarna. Ett exempel 
är speltillverkningsindustrin som påverkar medlemmarna i Sverok. För HGF kan det vara 
bostadsbolagen som är viktiga att ha en samsyn med. 

Hur organisationer når nya grupper diskuterades också.  Organisationerna behöver 
utforska och bli medvetna om det finns trösklar in i organisationen – kan till exempel 
avgiften vara ett hinder för vissa människor? RFSL såg till exempel en medlemsökning 
när de sänkte avgiften för asylsökande medlemmar. Vad är organisationens bild av 
”potentiella medlemmar”? Letar vi efter dem som vi redan har som medlemmar eller dem 
som faktiskt står utanför organisationen? En sådan förändrad rekryteringsstrategi hos 
Våra gårdar ledde till fler medlemmar. En generell tendens har varit att många av 
civilsamhällets insatser för att öka integration etc. har varit projekt för snarare än av och 
med målgrupperna. Då riskerar man att missa ett bra tillfälle till inkluderingen av nya 
målgrupper redan från början.   

Befintliga organiserings- och mötesformer kan vara ett hinder för att alla människor ska 
komma till tals eller vilja engagera sig.  Det går att hitta mer varierade sätt att arbeta och 
möjligheter att delta i verksamheter, så att fler hittar in. För att kunna bjuda in människor 
som sällan hittar till organisationerna behöver man hitta nya mötesplatser, nära deras 
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vardagsmiljö. Det kan vara enkla saker som att anordna grillning i bostadsområden, 
fotbollsturneringar, uppsatstävlingar för barn till föräldrar man vill nå eller liknande.  

För att kunna lära av varandra inom civilsamhället behövs en ärlighet om att det här 
arbetet kan vara svårt och mod att ta hjälp och vilja att dela med sig av sina erfarenheter. 
Paraplyorganisationer har en möjlighet att bära och sprida erfarenheter och kunskaper om 
inkludering, jämställdhetsarbete och mångfald brett inom civilsamhället – ungefär som 
sker i PGF idag. Ett förslag fanns också att en myndighet som MUCF skulle kunna samla 
och göra metoder tillgängliga. Jämställd.nu lyftes som en förebild. 

Summering  
I den avslutande summeringen av dagens samtal lyftes några frågor fram som viktiga för 
att komma vidare: Det finns utrymme för mer samverkan kring viktiga värdegrundsfrågor 
där organisationerna kan göra gemensam sak. Det finns ett behov av infrastruktur för att 
ta del av och sprida erfarenheter av organisationers arbete och projekt. Det handlar både 
om att organisationerna kan ha mer utbyte och om att staten kan bygga en kunskapsbank. 
Det behövs ännu mer samtal om värderingar och visioner och hur antidemokratiskt 
agerande hanteras och motverkas. Det är angeläget att utvecklingen fortsätter på 
Regeringskansliet, så att alltfler departement arbetar målmedvetet och med tydlig styrning 
för att öka dialog och samverkan med civilsamhället. Det är också viktigt att motsvarande 
samtal på nationell nivå också kommer till stånd lokalt med kommuner. Arbetet med att 
utveckla organisationernas organisationsstrukturer och arbetssätt så att fler olika 
människor möts och unga hittar in, behöver fortsätta. Statens regleringar kan ha betydelse 
för den utvecklingen. Lägre trösklar och mindre styrning kan underlätta.  

3. Nomineringar till urvalskommittén  

Frågan flyttades upp på dagordningen. Mötet ska välja fyra representanter från det civila 
samhällets organisationer till urvalskommittén och följande personer nominerades: Björn 
Cedersjö, Civos, Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians (omval), Martin Björgell, 
Scouterna, Silla Odhnoff, HGF, Jan Runfors Hela Sverige ska leva (omval). Jan Runfors 
avstod sin plats.  

4. Två frågor om mötesformer  

Presidiet ville aktualisera frågan om hur parterna kan göra för att få in fler perspektiv i 
samtalen och för att PGF blir angeläget för flera organisationer än de som är närvarande. 
Efter en kort bikupa om frågan Hur gör varje organisation i PGF för att engagera andra 
organisationer inför mötena, lämnades några erfarenheter och förslag:   

Regeringskansliets främsta uppgift är att förankra frågorna hos de egna departementen, 
vilket sker via den interdepartementala arbetsgruppen för politiken för det civila 
samhället (IDA-gruppen). Förslag från organisationer var att riksorganisationer i PGF kan 
förankra frågorna i de paraplyorganisationer som de tillhör och med sina 
samarbetspartners. Paraplyorganisationer kan å sin sida informera medlemsorganisationer 
om kommande möten och teman och sedan återkoppla dialogens innehåll tillbaka. En 
erfarenhet är att det kan vara svårt att väcka intresse för de specifika frågorna innan 
möten, eftersom de ofta är så övergripande att det därför blir svårt för 
medlemsorganisationer att tycka till. Det framfördes att en förutsättning för ökat 
engagemang är att organisationer behöver kunna se att deras åsikter är viktiga och får 
effekt på politiken. Med tanke på att PGF är en dialogprocess och inte ett konkret 



 Datum    
2014-06-16   6 (7)  
 

 
 

 

 

remissförfarande, behöver man tänka långsiktigt och se till att frågorna är så konkreta att 
de går att tala om.  

Den andra frågan som presidiet diskuterat handlar om hur återkopplingar på frågor som 
tidigare lyfts kan bli mer relevant. Presidiet föreslog att parterna vid varje möte skickar 
med några konkreta frågor som motparten får till uppgift att besvara till nästa gång. 
Utöver detta finns utrymme för ytterligare reflexioner och rapporteringar.  

Mötet beslutade att pröva modellen.  

Frågorna kommer att finnas med i minnesanteckningar och i kommande kallelse. De kan 
lämpligen också tas upp på parternas förmöten. Rebecka skickade med följande frågor till 
Regeringskansliet: Hur kan de idéburna organisationerna involveras ytterligare i ett 
gemensamt ansvarstagande med staten för integration och inkludering? Hur kan 
regeringskansliet dra större nytta av de kunskaper som finns inom det civila samhället?  

Stefan ställde frågorna till civilsamhällets organisationer: Hur kan organisationerna 
stödja varandra att nå målgrupper som ni inte annars når? Och hur kan staten stödja den 
utvecklingen utan att styra för mycket?  

5. Information om Konferensen Forum för det civila samhället den 4 juni 

Emmy Bornemark, MUCF, berättade kort om det fortsatta arbetet med innehållet i 
konferensen. Programmet är inspirerat av de frågor som lyfts på PGF och flera 
organisationer i forumet kommer att medverka. Alla uppmanades att sprida information 
om konferensen i sina nätverk.  

6. Beslut om arbetsordningen 2014 

Sedan föregående möte hade presidiet i uppgift att ta fram förslag om ändringar i 
arbetsordningen. Samtliga förslag var bifogade i kallelsen och presenterades igen på 
mötet. En av ändringarna rörde publicering och spridning av minnesanteckningarna. 
Presidiet föreslog att MUCF:s webbplats används för att publicera en kort 
sammanfattning av varje PGF-möte med en länk till en extern webbplats där 
minnesanteckningarna (utan bilaga) publiceras. Organisationen Civos erbjöd sig att 
publicera minnesanteckningarna på sin hemsida www.civos.se. En publicering av 
minnesanteckningarna kommer att innebära att blir mer koncisa än tidigare års 
minnesanteckningar. 

I presidiets förslag till revidering av arbetsordningens bilaga 1 om urval av 
civilsamhällets organisationer till Partsgemensamt forum har inte Stefan Holmgren 
medverkat. I förslaget utökas urvalskommitténs roll till att också omfatta 
nomineringsarbetet. En viktig markering är att det är civilsamhällets ledamöter i 
urvalskommittén som har det ansvaret att ta in nomineringar. MUCF:s ledamöter 
medverkar först i urvalsarbetet. 

Mötet beslutade att godkänna samtliga förslag till förändringar samt arbetsordningen i 
sin helhet inklusive bilagorna. Den beslutade arbetsordningen bifogas 
minnesanteckningarna. 

7. Val av representanter till urvalskommittén 

Under den här punkten nominerades även Raija Kärkkäinen-Eriksson, Sverige-Finska 
riksförbundet med motiveringen att ge representation till Sveriges nationella minoriteter. 
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Raija var inte närvarande och kunde inte tillfrågas och inte heller Allan Schwartz, 
Romska Institutet. Urvalskommittén uppmanades istället att adjungera Raija eller Allan 
till urvalskommitténs möten.  

Mötet beslutade att välja de fyra först nominerade till urvalskommittén: Björn Cedersjö, 
Civos, Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians, Martin Björgell, Scouterna samt Silla 
Odhnoff, HGF.  

8. Mötet avslutades 

 

 


