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En ny modell för statlig utvärdering (SOU 
2012:72) 
 
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter) har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2012:72, En ny modell för 
statlig utvärdering. RFSL lämnar härmed följande synpunkter. 
 
 
Inledning 
RFSL är på förbundsnivå medlem i ABF, vilket även ett antal av förbundets 
avdelningar är. RFSL:s avdelningar har genom medlemskap i studieförbund 
möjlighet att hålla studiecirklar i hbtq-frågor runt om i landet. Sådana 
studiecirklar är en viktig del i stärkandet av hbtq-personer (homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och andra personer med queera identiteter och 
uttryck). Detta genom att de ökar kompetensen kring bland annat lagstiftning 
samt att cirklarna agerar social arena för att samlas kring gemensamma frågor 
som bidrar till demokrati och delaktighet för gruppen.  

I denna utredning gällande folkbildning konstateras det att folkbildningen 
hittills inte utvärderats tillfredsställande. Bland annat har utvärderingarna varit 
få, tagit lång tid, kostat mycket och givit få svar kring huruvida folkbildningen 
verkligen levt upp till sina syften.  

Utredarna har föreslagit att det ska ske fler utvärderingar och att de tydligare 
ska kopplas till de fyra syftena med folkbildningen. Två av syftena är att stödja 
och stärka demokratin, samt att öka delaktigheten i kulturlivet.  

 
RFSL:s synpunkter 

  RFSL ställer sig bakom förslaget att tydligare koppla utvärderingarna till 
syftena, men vill samtidigt lyfta in perspektivet tydligare kring särskilt utsatta 
gruppers behov. RFSL menar det är extra viktigt att minoriteter i samhället, 
bland annat hbtq-personer, får tillgång till folkbildning utifrån deras situation 
och behov och ges en ökad delaktighet i utformandet av kultur. Därför bör 
utvärderingarna särskilt beakta hur minoriteter fått ökad delaktighet i samhället 
och kulturen genom folkbildningen.  
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RFSL önskar även att uppföljningsansvaret ska förtydligas så att de nya 
medborgargrupper som folkbildningen vill nå ut till definieras ytterligare. RFSL 
menar vidare att uppföljningar av hur olika medborgargrupper tagit del av 
folkbildningen inte endast bör ske vid särskilda tillfällen på uppdrag av 
regeringen, så som uttrycks på sid. 99, utan vid varje utvärdering vart tredje år. 
 
Som det är idag finns ett krav från Folkbildningsrådet på att deltagare i 
studiecirklar ska inkomma med personnummer, för kontroll att personer 
verkligen infunnit sig och deltagit på respektive studiecirkel. Denna regel 
verkar fortsatt vara kvar i det nya förslaget. RFSL menar att denna regel 
hindrar att folkbildningen når ut till vissa av de grupper som folkbildningen 
särskilt vill vända sig till. Många kan känna oro för att lämna ut sina 
personuppgifter till cirkelanordnare, studieförbund och Folkbildningsrådet. 
Detta gäller bland annat hbtq-personer, som kan uppleva det som en 
integritetskränkning att behöva uppge personnummer eller kön(i och med att 
de t.ex. går en studiecirkel om transvård eller samkönade pars möjligheter att 
skaffa barn). RFSL anser därför att kravet på att inkomma med personnummer 
ska tas bort vid utvärderingarna av studiecirklar. RFSL anser vidare att om det 
ska anges kön bör det alltid finnas ytterligare alternativ att ange än man och 
kvinna samt att det ska vara upp till personen själv att ange vilket kön personen 
tillhör.  
 
Utredningen föreslår borttagande av de sju särskilt prioriterade 
verksamhetsområdena för folkbildningen och hänvisar till att de fyra syftena 
redan innefattar dessa områden. Ett av de områden som därmed skulle tas bort 
är: ”Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och 
jämställdhet mellan könen”. Om de prioriterade områdena tas bort menar 
RFSL att det är extra viktigt att utvärderingarna av folkbildningen särskilt 
beaktar hur folkbildningen bidragit till främjandet av värdegrunden alla 
människors lika värde och jämställdhet mellan könen ur ett 
demokratiperspektiv. 
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