
Vilka är vi? 
För ett inkluderande 
och hållbart arbetsliv



• Projekt Vilka är vi? – Vad är det?

• Hur jobbar vi? - Samtalsmetodik

Upplägg

Och så lite mer …
• Interaktiva frågor

• Filmsnuttar

• Vill ni vara med?

Men först lite om Avesta!



Lite om Avesta …

23 254
Två stora – och en mängd små!
Google?
8 mil till mycket mer …
7,7 % i Avesta (3,3 % i Dalarna) inkl. drygt 400 väntande …

Sedan 2015



Lite om Avesta …

Från 50 i Europa till 7000.  Cirka 25 i Avesta!



Ungdomarna trivs i Avesta!
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Varför ett projekt? 

Det har kommit många nyanlända till Avesta och Orsa. 
Vi har satsat mycket resurser på att hjälpa dem på 
olika sätt och vår personal har gjort – och gör – ett jättebra jobb! 

Nya människor innebär en ny situation. 
I projekt Vilka är vi? kommer vi utgå från den verklighet vi lever i 
och tillsammans blicka framåt:
– Hur vill vi att vår arbetsplats ska fungera? 
– Hur kan vi skapa ett samtalsklimat där alla känner sig inkluderade?



https://kolabroadcast.online/

https://kolabroadcast.online/


Ny på 
platsen

Redan på 
platsen

Sammanvävning (E15)
Vägmärkesförordningen
Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper 
samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de 
nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 
3 kap. 44 § trafikförordningen.

Vi ska fortsätta 
tillsammans …



Vad är Vilka är vi?

➢ En satsning för alla kommunanställda inkl. bolagen. Avesta: 2 000 + Orsa: 500
Utbildningen är obligatorisk och arbetet sker i personalgrupperna.

➢ Avesta kommun är projektägare, samarbetsprojekt med Orsa kommun.

➢ Finansiering: ESF-medel och egen insats i form av de anställdas tid.



Mål: 
Inkluderande arbetsplatser med god sammanhållning. 
Välfungerande arbetsgrupper där vi har utbyte av 
varandras olikheter och ser likheter genom att 
samverka utifrån kompetens, intresse och behov.

Utbildningens syfte:
Att skapa grund för reflekterande 
samtal och att ge fakta som underlag 
för samtalen. 



”Vi har inget att välja på, vi måste 

jobba med de här frågorna!”

Lokala fackens kommentarer:
”Det här skulle vi gjort 

för länge sedan!”



” What's in it for me?”

Redskap för inkludering!

Redskap att hantera 
kulturkrockar.

Redskap att hantera negativa attityder och rasism.

Medverka till ännu bättre 
fungerande arbetsgrupper.

Bättre kunna dra nytta av kulturell kompetens ute i verksamheterna 
och kunna möta alla medborgare på ett bra sätt.

Bidrar till att skapa ett öppet och tillåtande samtalsklimat.

Verktyg att skapa bra samtal för arbetsplatsen och kollegorna. 

Bra verktyg för att ta emot nya 
kollegor. 
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Antal personer per åldersintervall inrikes/utrikes födda

0-19 år född utrikes

20-64 år född utrikes

65 år + född utrikes

0-19 år född Sverige

20-64 år född Sverige

65 år + född Sverige

” What's in it for me?”

Bidrar till  
kompetensförsörjningen! 
Avesta-statistik:    →

I Avesta bor allt fler äldre medan inrikesfödda i arbetsför ålder minskar. 
Men många nya har kommit som är mellan 20 - 64 år (se stapel).



Två 
utbildningsdagar

Alla chefer + 
samtalsledarna

Arbetsplatssamtal

Kontinuerlig 
implementering

Projektet i praktiken; processlinje

Förberedelse
för samtalsledarna

Samtalsgrupper ledda 
av samtalsledare




