
PGF 27 mars 2019 utvärdering

Jag representerar
En civilsamhällesorganisation 57,69% 15
Regeringskansliet 26,92% 7
Annan organisation 15,38% 4

Answered 26
Skipped 0

Mötet i sin helhet svarade mot syftet med Partsgemensamt forum
Ja, håller verkligen med 76,00% 19
Ja, håller i stort sett med 24,00% 6
Varken eller, mitt emellan 0,00% 0
Nja, håller delvis med 0,00% 0
Nej, håller inte alls med 0,00% 0

Answered 25
Skipped 1

De frågor som diskuterades på mötet var relevanta för forumet
Ja, håller verkligen med 80,77% 21
Ja, håller i stort sett med 19,23% 5
Varken eller, mitt emellan 0,00% 0
Nja, håller delvis med 0,00% 0
Nej, håller inte alls med 0,00% 0

Answered 26
Skipped 0

De arbetsformer som användes var lämpliga för det här forumet
Ja, håller verkligen med 65,38% 17
Ja, håller i stort sett med 26,92% 7
Varken eller, mitt emellan 7,69% 2
Nja, håller delvis med 0,00% 0
Nej, håller inte alls med 0,00% 0

Answered 26
Skipped 0

Mattis Ekestaf
Bilaga 3



Jag fick möjlighet att komma till tals i den utsträckning som jag önskade
Ja, håller verkligen med 73,08% 19
Ja, håller i stort sett med 26,92% 7
Varken eller, mitt emellan 0,00% 0
Nja, håller delvis med 0,00% 0
Nej, håller inte alls med 0,00% 0

Answered 26
Skipped 0

Ja, håller verkligen med 92,31% 24
Ja, håller i stort sett med 7,69% 2
Varken eller, mitt emellan 0,00% 0
Nja, håller delvis med 0,00% 0
Nej, håller inte alls med 0,00% 0

Answered 26
Skipped 0

Presidiet hade kallat till och förberett mötet på ett tillfredsställande sätt
Ja, håller verkligen med 84,00% 21
Ja, håller i stort sett med 8,00% 2
Varken eller, mitt emellan 4,00% 1
Nja, håller delvis med 4,00% 1
Nej, håller inte alls med 0,00% 0

Answered 25
Skipped 1

Den partssammansatta arbetsgruppen hade förberett underlag för dialogen på ett 
tillfredsställande sätt



Finns det något av det som lyftes på mötet som du ser som särskilt viktigt 
att ta fasta på? Vad?

Upplever att kallelsen kom ut sent, eller i senaste laget. Saknade också 
minnesanteckningar snart efter första mötet då flera frågade efter dem men jag inte hade 
något att ge ut. 

Hot och våld som drabbar organisationer - ett mycket viktigt ämne. Det drabbar också 
dem som arbetar på myndigheter, även Regeringskansliet. Viktig med diskussioner, 
utbildning och stöd i dessa frågor. Mycket relevant tema. Värt att ta upp igen. 
Statskontoret har tittat på hur myndigheter arbetar med frågan. 
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2018/myndigheternas-arbete-mot-
trakasserier-hot-och-vald/ 
Intressant att organistioner har utvecklat stöd till sina medlemmar.

Statligt stöd till civilsamhället är en god investering för säkrad demokrati.

Förändringar inom tex hot och hat som sker sakta inom civila samhället i Sverige. 
Arbetsgruppen belyste det bra.

Bra med statssekreterarens inledning. 
Saknade en konklusion av vad civilsamhället kan göra, vad regeringen kan göra och vad 
vi kan göra tillsamman. Ser fram emot denna i minnesanteckningarna.

Vikten av att se på utmaningarna för svenskt civilsamhälle ur ett "shrinking space"-
perspektiv, att detta inte bara är något som händer i andra länder utan även i Sverige 
idag. 

Demokrativillkorsutredningen är en viktig del av detta och något som vi tillsammans 
behöver fortsätta "hålla koll på".
Att de olika vägar som behöver finnas aktuella i den här frågan, får vara det, dvs 
exempelvis lagstiftning, instruktioner till myndigheter, hur solidaritet mellan organisationer 
kan visas, men också att PGF kan spela en viktig roll i uppföljningen, tex kring hur de 
kommande demokrativillkoren hanteras, effekter de får. Detta borde vara teman för 
dialogsamtal när det finns bra underlag.
De motsättningar som finns i förväntningar på det civila samhället gentemot relativt lågt 
stöd från staten.



Eventuella ytterligare kommentarer om mötet

Bra och viktigt 

Inget, tack för att jag fick komma!

Lite bristande tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att delta.

Formen för mötet fungerar väl och jag upplever det som noggrant förberett . I min grupp 
diskuterades det livligt och alla fick chans att komma till tals.

Det var ett ganska hetsigt diskussionsklimat emellanåt och gruppen drogs ofta från 
ämnet. Bra om vi kan bli bättre på att hitta ett sätt att hålla oss till frågeställningarna. Tror 
att det är lättare för oss att nå framåt om vi kan blir mer konstruktiva när vi lägger fram 
kritik.

Mycket intressant och relevant ämne!

Bra planering med intressanta ämnen!

Lite svårt att få till fokuserade diskussioner i smågrupperna

Något som kan vara viktigt att tänka på är att alla deltagare på mötet måste ta eget 
ansvar för att upprätthålla en god samtalston, trots ett starkt individuellt engagemang. Det 
är mindre bra då deltagare upplevs "högljudda" och hårda i tonen. 
 
Bra att mötesledningen försöker hålla tiderna. Bra jobbat!

Tack för igår! Möjligen blev det lite tungt med tre samtal vid samma sittning. Jag 
personligen har svårt att hålla energin uppe under så lång tid. Med tanke på att rätt 
många också avviker vid fyra kanske det skulle behöva utvärderas om inte mötena kan 
vara en timma kortare. 

Det blev en rätt så lång eftermiddag. Hade kanske varit bra att ha lite rotering i grupperna 
för att hålla igång energin. En svårighet med formen är att det kanske inte alltid är de 
mest utsatta/berörda föreningarna vad gäller temat (t.ex. nationella minoriteter vad gäller 
hot och hat) är medlemmar i PGF eller kan delta när ett tema kommer upp och att viktiga 
erfarenheter från org i civilsamhället därmed inte kommer upp i samtalet. 
Kallelse skulle jag vilja kom ut tidigare, minst två veckor innan. Helst med handlingar, men 
dessa kan eventuellt kompletteras senare.
Bra med fortsatt relevanta externa inslag i PGF-arbetet, det ger alltid ett mervärde och 
lyfter diskussionen. 

Intressanta samtal.



Tidigare svarsfrekvens

Datum Andel svarande

tisdag 5 februari 2019 52%

onsdag 27 mars 2019 90%


