
Utbildningsdagar för samtalsledare och chefer



Guide för samtalsledare

Här finns:
➢ Information om projektet
➢ Film 1 – 5: Utbildningens rubriker 

och diskussionsfrågor
➢ Tips: Att leda samtal!
➢ Länk till filmerna



5 filmer a´ 1 timme med fakta och samtalstid

Arbetsgruppen tittar tillsammans!

Samtalsledarna …
• Fördelar taltiden

• Ansvarar för deltagarlistor 

Hur går utbildningen till på arbetsplatsen? 

Diskussionsfrågorna är mellan 5 – 15 minuter långa. 
De kommer inte att hinna prata färdigt … Utbildningens syfte:

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



All personal som brukar vara 
med på arbetsplatsträffar och 

personalmöten.

Vilka är med på 
arbetsplatssamtalen?

❑ Träffarna är obligatoriska för all personal!

❑ Enhetschefen schemalägger de fem utbildningstillfällena. 
Ej på APT-tid! 

❑ Upplägget anpassas så långt det är möjligt till de 
förutsättningar som råder i verksamheterna.



Vilka är vi på 
min 

arbetsplats?

Vad kan vi göra för att få 
fler att vilja jobba hos 

oss?

Hur får vi 
sammanhållning på 

vår arbetsplats när vi 
är så olika?

Hur gör vi när 
våra olika 
traditioner 
krockar?Vilka regler tar vi 

för givna på vår 
arbetsplats?

Får man säga vad som 
helst på vår arbetsplats? 

Ska man få göra det?

Deliberativa samtal 
Öppna och tillåtande samtal där olika argument ges utrymme och 
skilda synsätt får komma till tals, tas på allvar och respekteras, 
men även utmanas i det gemensamma samtalet.



Utveckling i utbildningsmaterialet

1. Globalt och lokalt – Varför ser världen ut så här?
Ökad omvärldsförståelse med framtidsperspektiv.

2. Att vara ny på platsen
Ökad förståelse och kunskap kring vad det 
innebär att vara migrant.

3. Varför tänker vi som vi gör om varandra?
Ökad förståelse för varför vi tänker som vi gör om andra.

4. Kulturmöten – Att fungera tillsammans
Få redskap att hantera kulturella skillnader
och andra olikheter.

5. Identitet – Vilka är vi?
Ökad trygghet och sammanhållning i arbetsgrupperna.

Så här ser världen ut

Vi möts från olika delar av världen

Vi har alla föreställningar om hur ”den andre” är

Olikheter och ojämställdhet är en utmaning

Tillsammans går vi vidare!

Faktagranskat av forskare på Högskolan Dalarna.





Vad behövs mest?

StrukturMetod

Implementering –

Hur får vi samtalet att fortsätta?  

Vi har svårt att 
få bra samtal!

Vi har svårt att 
få tid till 
samtal!

Verktyg



Kommentarer från verksamheten 
Fångade vid samtalsledarträffarna vår/höst 2019

Det blir prat i 
fikarummet 
efteråt kring 

frågorna.

Många negativa innan, men 
efter filmvisningen var de 
flesta positiva. 

Många tycker filmerna har varit 
mycket intressanta. 

T.ex. när personer berättar det 
som hänt dem i verkliga livet. 

Roliga 
diskussioner.

Svårt att få igång 
diskussionerna.

Bra! Många grupper har varit 
väldigt ”självgående” och det 

har flutit på bra. 

Deltagarna ha varit duktiga 
på att ställa frågor till 

varandra i diskussionerna. 

”Vad gör vi här?” 
”Det rör inte oss!”



Filmlänkar 

Intresserad av att 
använda materialet? 
Mer om det senare!

https://kolabroadcast.online/

https://kolabroadcast.online/


Hur jobbar vi? 

Samtals-
metodik





Regeringsformen 2 kap. 1 §

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet 
att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor (…).

Grundregel
Man får tycka vad man vill på arbetsplatsen, 
men inte säga eller göra vad som helst. 
Här finns lagstiftning som styr!

Inget ”attitydförändringsprojekt”…






