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Del Ett

1. Pedagogiska tips och förslag till
utbildningsprogrammet

1.1 Introduktion
Intellektuell Output 2 handlar om utvecklingen och pilot implementeringen av ett
transformativt utbildningsprogram baserat på digitalt berättande, riktat till arbetsgivare, ägare
av småföretag, HR-chefer och chefer, som leder arbetslag med kulturell mångfald i små-och
landsbygdssamhällen.

Programmet, som kommer att baseras på resultaten från skrivbordsforskning och intervjuer,
kommer att följa med chefers och personalens kapacitet att förstå de kulturella skillnaderna
som finns mellan deras teammedlemmar och kommer därför att hjälpa dem att hantera
kulturell mångfald i sina företag. Den har för avsikt att förbättra deras kulturella såväl som
deras sociala och medborgerliga kompetenser för att främja kulturell mångfald på deras
arbetsplatser. Betoning kommer att läggas på de fem interkulturella egenskaper som förväntas
bidra till interkulturell effektivitet och förbättra interkulturell kommunikation, som är
kulturell medkänsla, öppenhet, socialt initiativ, emotionell stabilitet och flexibilitet.

Programmet kommer att utvecklas tillsammans med de material som deltagarnas digitala
berättande skapar, som sedan kommer att samlas för att skapa en väg av lärande (IO4) för att
sedan användas online av andra jämlika över hela Europa. En innovativ aspekt av denna
output kommer att vara att arbetsgivare, ägare av småföretag, HR-chefer och chefer kommer
att utbildas på lämpligt sätt, så att de kan vara i position att tillhandahålla mångfalds träning
till sina anställda, även med hjälp av verktyget som ska utvecklas inom Output 5, vilket
maximerar effekten av träningen. Utbildningsprogrammet kommer att utvecklas på engelska
och alla partners språk, samtidigt som det kommer att vara lätt att anpassa även till andra
nationella EU-kontexter och därmed påverka ett större antal arbetsgivare och chefer.

1.2 Syfte och bakgrund
I EU utgör migranter 14,5 % av den totala befolkningen som bor i städer, till skillnad från
10,2 % som bor i orter och 5,5 % på landsbygden. Arbetsmarknadsanalyserna visar tydligt att
andelen sysselsättning på landsbygden, som tillsätts av migrerande arbetstagare, gradvis ökar
över tid. Mellan 2011 och 2017 skedde för hela EU en ökning med från 4,3 % till 6,5 % i
andelen migranter av den totala sysselsättningen inom jordbrukssektorn, bland de
medlemsstater som har en stor befolkning av migranter.
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Migration i små samhällen och på landsbygden har särskilda egenskaper: bland migranter
som bor på landsbygden finns det till exempel en högre andel av de lågutbildade jämfört med
de som härstammar från landet och migranter som bor i andra områden och registrerar en
högre andel av befolkningen med lägre inkomstdeciler och riskerar att drabbas av fattigdom.
Dessutom lyfter forskningen fram olika attityder till invandring som kan förekomma i städer,
tätorter och landsbygdsområden.

Även om konflikter och fientlighet mot migranter verkar vara frekventa i små samhällen, är
det också sant att dessa konflikter i samma sammanhang ofta övergår i solidaritet. Denna
kontinuerliga övergång från konflikt till social harmoni och vice versa tycks vara mycket mer
frekvent i småskaliga samhällen, där integration och separation uppvisar en mindre tendens
att utkristallisera sig än i urbana sammanhang, med alla de risker och potential som detta
innebär.

Detta projekt avser att bygga på antagandet att små samhällen löper större risk att utveckla
diskriminerande attityder men samtidigt har de en högre potential att bli mer inkluderande,
eftersom det i mindre grupper är lättare att initiera en process för att erkänna individualiteter
vilket är det bästa botemedlet mot stereotyper, fördomar och diskriminering.

Vi kommer också att bygga vidare på idén att integration är en dubbelriktad process som,
bortom enskildas önskemål, förändrar både de som flyttar och och de samhälle som bor i
området. Även om det vanligtvis finns ett starkare fokus på migranter, har lite gjorts som ett
arbete med värdsamhället.

Projektet avser därför att främja kulturell mångfald och inkludering i små och
landsbygdssamhällen i två huvudsakliga sammanhang, arbetsplatsen och samhället, genom
att involvera migranter lika mycket som de som härstammar från området för att stödja en
positiv, dubbelriktad integrationsprocess som involverar anställda, arbetsgivare och vanliga
medborgare. Specifikt syftar den föreslagna åtgärden till att bidra till skapandet av
inkluderande arbets- och livsmiljöer för människor med olika etnisk och kulturell bakgrund,
genom att utveckla och testa transformativa utbildningsaktiviteter som använder digitalt
berättande som en nyckel metod. Storytelling är avgörande för att underlätta nya förståelser
genom att sammankoppla olika erfarenheter för att bygga en universell kultur av solidaritet
och empati och påverka konkreta förändringar av befintliga system.
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1.3 Till handledaren
Kära handledare, nedan hittar du riktlinjer och råd utformade för att ge stöd när du genomför
träningsprogrammet.

● Erkänna deltagarnas kulturella mångfald och mångfalden inom alla kulturer.
● Erkänn att deltagarna tar med sig ett brett utbud av befintlig förståelse,

erfarenhet, kunskap, medvetenhet och färdigheter i att leva och arbeta i ett
mångkulturellt samhälle till utbildningen.

● Inse att i all interkulturell interaktion måste vi komma ihåg att vi har att göra
med unika individer, inte "kulturer".

● Förstå att deltagare som kan ha negativa, felinformerade eller stereotypa åsikter
om andra kulturer kan känna sig oroliga eller hotade och kommer att behöva
erkännande och stöd.

● Se till att alla utredningar och diskussioner om kultur och tvärkulturell
kommunikation måste vara interaktiva, icke-dömande, konverserande och
öppna.

● Förstå att förvärvande av kulturell medvetenhet och tvärkulturella färdigheter är
en livslång lärandeprocess som börjar med att förstå sitt eget kulturella tankesätt
innan man försöker förstå människor från andra kulturer.

Utöver de krav som ställs på handledare att underlätta all form av "människo
kompetens"-träning, möter tvärkulturella handledare några unika utmaningar. Medan alla
handledare måste vara lyhörda för elevernas behov, måste tvärkulturella handledare kunna
hantera intensiteten av känslor som hantering av kulturella skillnader eller kulturellt
inkluderande policyer ibland kan väcka hos deltagarna, inklusive frustration, defensivitet eller
till och med ilska.

Deltagarna ställs vanligtvis inför information och situationer som kan utmana deras känsla av
kulturell identitet och personliga övertygelser. Handledarens roll är att hjälpa deltagarna att
förstå och känna igen andra sätt att se utan att offra sin egen integritet och att fungera
effektivt i situationer som kräver anpassning av två eller flera kulturella referensramar.

Denna process kan vara konfronterande för vissa deltagare. Om deltagarna gör negativa
kommentarer eller använder olämpliga termer för människor från olika kulturer, födelseorter,
religioner eller seder, är de bästa svaren de som är icke-konfronterande, men som tar upp
kommentarerna i termer av utbildningens nyckelbegrepp. Detta kan innefatta att upprepa
distinktionen mellan generalisering och stereotypisering eller påpeka vilken inverkan sådana
kommentarer och ord skulle ha på de individer som hänvisas till.

Handledarens mål är att öka deltagarnas kulturella självkännedom, deras kunskap om andra
kulturella perspektiv och deras tvärkulturella kommunikationsförmåga. Dessa egenskaper och
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förmågor kan mest effektivt byggas på en grund av öppenhet, flexibilitet, tolerans för
tvetydighet, ett sinne för humor och förmågan att relatera väl till andra människor.

I grund och botten är en kulturellt kompetent person en person som inser vikten av att först
och främst erkänna individerna i ett möte, innan man tillämpar någon generaliserad kunskap
om möjliga kulturella skillnader. En kulturellt kompetent person förstår viktiga kulturella
värden men inser gränserna för sin egen kunskap och kompetens.

Handledaren måste från början göra organisationens skäl för att genomföra utbildningen
mycket tydlig, skräddarsy introduktionen till det organisatoriska sammanhanget och
affärsplanen för att utveckla kulturell kompetens. En kulturellt kompetent organisation är en
som bygger in kulturell kompetens i sina verksamhetsprinciper och processer och stödjer
anställda att arbeta effektivt med kulturellt mångfaldiga medarbetare, klienter och kunder. I
detta sammanhang bör det understrykas att tvärkulturell utbildning är ett viktigt bidrag till
individuell och organisatorisk kulturell kompetens.

Att underlätta tvärkulturell utbildning som följer det allmänna tillvägagångssättet som
beskrivs ovan är en krävande uppgift som involverar ett brett spektrum av färdigheter och
attityder. Diskutera om möjligt faciliteringsprocessen med andra handledare som har mer
erfarenhet av att arbeta och handleda mellan kulturer. Det är också värt att överväga att
samarbeta med en kollega. Om utbildningen innehåller fokus på ett visst samhälle är det
önskvärt att samarbeta med en presentatör från det samhället, med tanke på att programmet
kan behöva anpassas i vissa avseenden för att inkludera specifika exempel från samhällets
kulturella bakgrund/er.

1.4 Utbildningsprogram layout

1.4.1 Antal sessioner/möten

De mest effektiva utbildningsprogrammen för mångfald inkluderar en hybrid eller ett blandat
tillvägagångssätt – att kombinera undervisning, ledd i en traditionell klassrumsmiljö, med
användning av den senaste tekniken, göra presentationer genom webbseminarier eller
utveckla interaktiva online utbildningsprogram som styrs i egen takt.
Med tanke på de omständigheter som vi har ställts inför under de senaste månaderna togs
frågan om utbildningsprogrammets format upp och diskuterades bland alla partners.

Vi beslutade slutligen att närma oss pilot implementeringen med ett hybrid alternativ, där
både det fysiska och det digitala flätas samman, vilket ger parterna en bild av hur den
framtida implementeringen av utbildningsprogrammet skulle kunna se ut.
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1.4.2 Metoder och övningar
Fokus ligger på de fem kulturella egenskaperna: kulturell empati, öppenhet, flexibilitet,
socialt initiativ och emotionell stabilitet, uppdelade i fem moduler. Varje modul består av två
övningar. Därmed finns det tio övningar genom hela träningsprogrammet. Handledarna
kommer att gå igenom modulerna, vilket underlättar deltagarnas förståelse, interaktioner och
utvärderingar. Metoderna som används varierar mellan de olika modulerna. Den röda tråden
representeras dock alltid av ett berättar element, som kommer att markeras i varje modul.

1.4.3 Hur handledarguiden fungerar
Detta utbildningsprogram ger anställda och arbetsgivare en djupare kunskap om kulturell
inkludering tillsammans med en uppsättning verktyg och färdigheter som behövs för att
främja kulturell mångfald på arbetsplatsen. Kursen är uppdelad i fem olika moduler där
tonvikten ligger på fem kulturella egenskaper: kulturell medkänsla, öppenhet, flexibilitet,
socialt initiativ, och emotionell stabilitet.

Djupare kunskaper kommer att uppfyllas genom digitalt berättande som huvudverktyg med
fokus på ovan nämnda egenskaper. Målet är att klyftan mellan de infödda invånarna och
migranterna ska bli mindre eller att de ska bli mer accepterande gentemot varandra.

Pilot implementeringen är skapad för att vara en undervisningsprocess som kommer att hjälpa
parterna att modifiera och utveckla ett mer effektivt utbildningsprogram.

Huvudämnen som behandlas i seminarierna och övningarna:

· Kulturell medkänsla
· Öppenhet
·  Flexibilitet
· Socialt initiativ
· Emotionell stabilitet
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Del Två

2. Modul 1 - Kulturell medkänsla

2.1 Introduktion

Kultur är en samling av olika livsstilar och kutymer, kunskap och nivåer av artistiska,
vetenskapliga, industriella utvecklingen, i en given tid, för en social grupp. Kulturell
medkänsla är förmågan att kunna sätta dig in i någon annans situation såsom en utrikesfödd
anställdas situation och förstå hans/hennes perspektiv även om du inte håller med. Kulturell
medkänsla hjälper till med att göra arbetsplatsrelaterade samspel och relationer enklare och
mer effektiva.

Vårt samhälle och arbetsplatser är karaktäriserade av multikulturalitet vilket betyder att flera
kulturer samexisterar på samma plats även om de inte relaterar eller kommunicerar med
varandra. I det här fallet, sådana samlevnaden av olika kulturer kan leda till konflikter när en
av dessa mindre kulturer är dominant och den andra inte får lika stor plats. Å andra sidan,
interkulturalitet, syftar till samspelet mellan två eller fler kulturer på samma plats men
inkluderar interaktion och kommunikation mellan de två. Detta berikar en arbetsplats och
man samspelar bra ihop.

Denna typ av interaktion inkluderar en process av anpassning och kulturell förändring som
kallas för ackulturation vilket Berry (1990, p.460) definierar som ”processen där människor
förändras, genom influenser där man kommer i kontakt med andra kulturer, och delta i de
generella ändringarna som sker i ens egen kultur”. (Berry, J. W. (1990). Psychology of
acculturation. In J. J. Berman Ed.)

2.2 Syfte
Syftet med denna modul är att stimulera övergången från en mångkulturell vision (samlevnad
av olika kulturer utan interaktion) till en interkulturell vision av företaget. Att vara
interkulturell innebär inte bara samexistens av kulturer, utan interaktion och kommunikation
mellan dem så att alla individer kan berika varandra och arbeta tillsammans för företagets
bästa. Genom denna modul vill vi ge dig verktygen att erkänna mångfalden i ditt företag med
respekt, utan fördomar och lära dig att göra det bästa av det. Du kommer också att lära dig att
reagera positivt på olikheter, med syftet att inte uppleva det som ett hot utan som en källa till
intresse. För att kunna arbeta med migranter måste man känna dem, respektera dem och
välkomna dem i deras mångfald och se till att arbetsplatsen kan vara ett positivt inslag i
integrationen av migranter och minoriteter.
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2.3 Varför modulen är viktig

Det finns många positiva aspekter av att främja kulturell medkänsla i ditt företag:

● kommer att öka dina anställdas engagemang
● kan förhindra följande obalans: om en kultur är mer erkänd än den andra, då kan den

gruppen tendera att tro att deras är den bästa, den normala och den viktiga.
● kommer att undvika förvirring: att arbeta med människor från andra kulturer bryter

mönster som antas vara generella eftersom det introducerar idéer, värderingar,
positioner och till och med övertygelser som inte fanns tidigare.

● kommer att uppmuntra förslag och bidrag från migranter: många gånger kan de anses
vara värdelösa, absurda, ologiska, etc.

● kommer att undvika kommunikationsproblem: ju fler kulturer det finns på en
arbetsplats, desto större är risken för missförstånd och förlorad tid (och produktivitet)
för att lösa problem och reparera relationer.

● kommer att undvika svårigheter med att förstå regler, strategier och procedurer och att
komma överens och fatta beslut.

2.4 Avsedda läranderesultat
Kunskap och förståelse
Visa en kulturell förståelse för normer och verktyg för att förebygga kognitiva förvrängningar

Färdigheter och förmågor
Hur man skapar inkluderande kulturell empati i organisationerna på alla nivåer

Bedömning och förhållningssätt
Analysera teoretiska fall inom konflikter och kunna avgöra vilken metod av olika tekniker
som är bäst lämpad för inkludering på arbetsplatsen.

2.5 Övningar

2.5.1 Övning 1
Justeringar: Om det inte finns några anställda med olika kulturer/bakgrunder kan de välja
bland personer de känner, eller föreställa sig en interkulturell arbetsplats.

Steg 1: Var vänlig att svara på följande fråga: Är du nyfiken/uppmärksam på dina anställdas
olika kulturer/bakgrunder? Eller är du intresserad av människorna omkring dig? Kultur
betyder "den tro, seder, konst. etc., som tillhör ett särskilt samhälle eller grupp."
(Meeriam-Webster dictionary
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Steg 2: Var vänlig och lista några av de kulturella bakgrunder som dina anställda har: hur
många av dem är från din egna kultur och hur många är från andra kulturer och vilka är
dessa? Om alla anställda kommer från samma kulturella bakgrund, så kan övningen
genomföras på någon man känner eller de runt omkring en, eller så kan man föreställa sig en
interkulturell arbetsplats.

Steg 3: Till varje kultur/anställd som du skrev ner, vänligen nämn något som är viktigt för
han/henne, relaterat till den kulturen, någon om landet som han/hon kommer ifrån, särskild
maträtt, etc, eller om ett möte med denna person där du erkände/uppmärksammade en olikhet
mellan era kulturer.

Steg 4: Tänk på ett möte du haft med en utrikesfödd (anställd eller rent generellt) och skriv
ner en kort historia på hur du uppmärksammade dennes ursprung och hur du hanterade det.

Att kunna lista några egenskaper från olika kulturer som kan finnas på din arbetsplats visar
att du har ett intresse av att kunna mer och visar även på en vilja att vara inkluderande.

Om du svarade ja på första frågan om att vara nyfiken på andras kulturer men inte kunde lista
så många egenskaper av de olika kulturerna kan detta innebära att du har ett intresse av att
veta mer men du har fortfarande praktiska framsteg att göra.

2.5.2 Övning 2

Syftet med denna övning: att berätta om olika situationer relaterade till både bra och dåligt
ledarskap inom kulturell mångfald. Bra mångfaldsarbete innebär att göra ditt företag mer
öppet och välkomnande mot alla: personal och kunder.

Exempel: en anställd kanske berättar en historia om en utrikesfödd första dag på jobbet där
alla försöker välkomna hen på bästa sätt med den nya anställda drog sig undan eftersom i
hens kultur visar man inte affektion emot nya människor då det upplevs som negativt.
Konsekvensen blev att alla kände sig lika dumma och generade som den nya anställde.

Kanske hade denna situation kunnat undvikas, eller så finns det en bra lösning, försök att
tänka på båda möjligheterna.

Steg 1: var vänlig och berätta en historia om bra ledarskap inom kulturell mångfald från din
arbetsplats och skriv ner de bra förutsättningarna för en positiv utveckling av historien nämnd
ovan. Några exempel på bra mångfaldsarbete:

● Bredda urvalsgruppen (under rekrytering) för att kunna inkludera grupper med
mångfald

● Förbättra kommunikation genom att möjliggöra en öppen dialog
● Utbilda de anställda i att välkomna mångfald (genom träningsprogram om mångfald

och inkludering)
● Uppmuntra grupper med mångfald

Steg 2: Ge ett exempel på dåligt ledarskap inom kulturell mångfald på din arbetsplats eller
från annan erfarenhet och skriv ner de negativa effekterna av det handlandet och hur detta
hade kunnat undvikas. Några exempel att undvika:
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● Förbise anställdes ideér för att de är utrikesfödda
● Utvecklingsmöjligheter och befordrings diskriminering mor utrikesfödda
● Förbise den utrikesföddas kultur, religiösa högtider, etc.

Steg 3: Diskutera i grupp följande fråga: hade kulturell medkänsla kunnat undvika dessa
negativa effekter från dåligt ledarskap inom kulturell mångfald i vissa situationer? Dela några
idéer

Du kan förklara för deltagarna att eftersom kulturell empati har att göra med att sätta dig själv
i någon annans ställe, kommer förståelse av olika kulturer att hjälpa dem att förstå andra och
de kanske också förstår dig. Genom den interaktionen kommer var och en att anpassa sig och
denna övning kommer att förbättra kommunikationen och kommer säkerställa en
inkluderande miljö i företaget.

3. Modul 2 - Öppenhet

3.1 Introduktion
Öppenhet är ett karaktärsdrag som kan definieras av individers vilja att på ett lämpligt sätt
förklara sina åsikter men även acceptera andra personers förklaringar på saker och ting.
Integrerad i öppenhet är viljan att känna igen, acceptera och uppskatta olika synpunkter och
idéer. Konceptet öppenhet innehåller sammanhängande och sammanflätade element inom
mångfald, öppenhet och inkludering (Stuber, 2009). Om kombinerade på rätt sätt, kan
öppenhet och inkludering leda till olika fördelar såsom kraftfulla samarbeten.

I denna modul kommer du att få både viktiga kunskaper samt förståelse och fördelar genom
att acceptera olika åsikter och mångfald på din arbetsplats. Efter detta kommer du att kunna
identifiera barriärer relaterade till öppenhet i din organisation och lära dig hur du kan använda
olika tekniker för inkludering på arbetsplatsen.

3.2 Syfte

Kommunikation kan vara svårt på grund av kulturella skillnader, särskilt på arbetsplatsen, där

missförstånd kan resultera i kostsamma problem. När personer från olika kulturer interagerar

med varandra kan olika utmaningar uppstå som till exempel:

● Språk – Att inte förstå det lokala språket på arbetsplatsen i alla dess sammanhang är
det lätt att mycket av innebörden försvinner från sammanhanget. Det kan uppstå
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missförstånd eller missuppfattning från en eller både parter vilket kan leda till
konflikt.

● Stereotyper och fördomar – Stereotyper är bilder eller förutfattade meningar om ett
specifikt samhälle, grupp eller kultur. Stereotyper är baserade på en mängd olika
faktorer där de vanligaste är nationalitet, kön, etnicitet, religion eller ålder. Människor
ser ofta kulturer med olika stereotyper som ”dåliga”, ”svåra” eller ”obegripliga” vilket
skapar uppfattningen att det är tufft att arbeta med. Detta leder ofta till att de som
tillhör andra kulturer känner sig föraktade och inte blir respekterade. Skulle detta
beteende fortskrida kan det leda till att team inte arbetar effektivt och det blir svårt att
samarbeta.

● Beteende och övertygelser – Kroppsspråk, rörelser, synsätt, kommunikation,
uppförande och normer är alla exempel på olika beteenden och personliga egenskaper
som kan leda till misskommunikation. Olika religioner och spirituella övertygelser
kan leda till konflikter och kross-kulturella barriärer.

● ”Vi” vs ”dom” (etnocentrism) – Från en evolutionär ståndpunkt, att tillhöra en grupp
gör dig starkare och du har en större chans att överleva i en fientlig värld. Främlingar
eller andra grupper brukade vara ”fiender” som alla kämpade för mat, säkerhet och
territorium. Vi och dem tänkandet är infött i vårt undermedvetna vilket kan leda till en
känsla av främlingsskap, om någon beter sig på ett sätt vi inte förstår eller hade
förutsett. Standarden blir den lokala kulturen och desto mer någon avviker med en
annan kultur, beteende, språk eller tro, desto mer blir man stämplad som annorlunda.
Det här påverkar ens förståelse och kan leda till fientligt beteende.

För att kunna komma över utmaningar relaterat till detta måste man förstå vikten av öppenhet

på arbetsplatsen.

3.3 Varför modulen är viktig

I samband med mångkulturella team hävdas det att öppenhet kan förbättra lagprestanda men

även kvalitet. Kvaliteten återspeglas i vilken utsträckning teamet kan slutföra uppgifter och

överträffa förväntningar. Öppenhet förbättrar kvaliteten på teamets arbete genom att motivera

personerna att dela erfarenheter och se till olika perspektiv.

Mer kreativa eller öppensinnade individer kommer sannolikt att vara mer mottagliga för

organisatoriska förändringar. Det kan även leda till att man är bättre på att förstå det

potentiella värdet av förändringar och vara mer villiga att testa nya policyer. Kulturblandning

har en kraftfull effekt utöver att föranleda mottaglighet. Det kan spridas till mer affektiva
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reaktioner mot laget (Fu, Zhang, Li, Leung, 2016). Här är de vanligaste fördelarna med

öppenhet på arbetsplatsen:

● Öppenhet motiverar gruppmedlemmar att leta efter nya lösningar när de nuvarande

processerna inte fungerar. Viljan att ändra åsikt innebär att aktivt söka efter ny

information och lära sig nya tekniker för att lösa gamla problem.

● Öppenhet gör att gruppmedlemmar blir mer anpassningsbara till en unik arbetsmiljö.

● Öppenhet underlättar ytterligare team insatser för effektiva prestationer genom att

minska det destruktiva inflytandet av affektiv konflikt.

● Öppenhet ökar motivationen för gruppmedlemmar att dela kunskap mer effektivt.

3.4 Avsedda läranderesultat
Kunskap och förståelse
Visa förståelse för möjligheterna att prestera genom att arbeta strategiskt med mångfald och
inkludering.

Färdigheter och förmågor
Identifiera hinder i ditt företag och hur du kan övervinna dem.

Bedömning och förhållningssätt
Analysera teoretiska fall med konflikter i för att kunna skapa ett omdöme för olika tekniker
för inkludering på arbetsplatsen.

3.5 Övningar

3.5.1 Övning 1

Syftet med övningen: att uppmuntra till att uttrycka öppenhet gentemot andra och att utveckla
förmågan att analysera teoretiska fall med konflikter och göra en bedömning av valet av olika
tekniker för inkludering på arbetsplatsen.

Steg 1: Para ihop dig med en annan deltagare.
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Steg 2: Välj en av de tillhandahållna situationerna som relaterar till kulturella skillnader på en
arbetsplats. Du kan också använda situationer som är egen upplevda i den egen arbetsmiljö
(utan att peka ut en specifik person).

Steg 3: Situationen som är vald skapade missnöje i organisationen. En deltagare kommer att
ta rollen som den som adresserar problemet och den andra kommer att ta rollen som den
person som letar efter en lösning.

Steg 4: Spela med din roll enligt situationen i 5–7 minuter. Använd öppenhet som ett verktyg
för att lösa situationen/argumentationen.

Steg 5: Reflektera över denna uppgift. Vad stötte ni på för utmaningar, var det lätt att komma
fram till en lösning? Vilka tekniker av inkludering på arbetsplatsen använde du dig av för att
kunna lösa denna konflikt?

3.5.2 Övning 2

Syfte med övningen: att identifiera och reflektera över hinder på arbetsplatsen relaterade till
öppenhet.

● I en liten grupp om 4-5 personer reflektera över de givna frågorna:
1. Vilken typ av företagskultur lever du i på din arbetsplats?
2. Vilka beteenden kan leda till missförstånd eftersom de bedöms annorlunda?
3. Har du blivit mer öppen till förändring/förbättring av någonting som du känner

starkt för? Illustrera detta men en berättelse från dina erfarenheter.
● Sammanfatta dina gruppsvar och presentera dem för alla deltagare.

Vad är viktigt att tänka på? Reflektioner efter varje övning.

3.6 Förklaring till övningen

3.6.1 Övning 1 förklaring
Innan övningen startar kan handledaren kan introducera de primära strategierna för
mångfald och inkludering på arbetsplatsen relaterade till öppenhet

Det finns många strategier för hur företag kan använda öppenhet i sin arbetsmiljö:
Främja mångsidigt tänkande. För att upprätthålla olika synpunkter i företaget på lång sikt
måste du ta hänsyn till inkludering. Detta är viktigt eftersom olika människor från olika
bakgrunder och generationer ibland har väldigt olika perspektiv på alla möjliga frågor, från
vad de väljer att bära på jobbet, till hur individen skriver ett e-postmeddelande, till vilken typ
av feedback de ger på medarbetar-recensioner, till vilka typer av idéer de presenterar på
möten. Därför är det inte bara viktigt för en enskild anställd eller till och med ett litet team
eller avdelning att förstå tankemönster; det är också viktigt att de vet och förstår hur andra på
företaget tänker. Att omfamna mångsidigt tänkande är användbart för att generera idéer och
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få användbar feedback samtidigt som man skapar en miljö där alla känner sig relevanta och
delaktiga i ett gemensamt uppdrag.

Anpassa en-mot-en-diskussioner. Ett av de bästa sätten att lära sig vad anställda bryr sig om
är personliga samtal med sin chef. För att dessa diskussioner verkligen ska bli effektiva måste
chefer ha en "öppen dörr"-policy. Arbetarna måste känna sig bekväma med att säga sina
åsikter ärligt och öppet.

Bygg en kultur av inkludering. Det är naturligt för människor att dras till andra som liknar
dem. Trots det kräver det att anställda interagerar med människor utanför deras komfortzon
för att man skall kunna bygga en inkluderande kultur. Detta positionerar din organisation som
en plats där egenskaper som öppenhet, mångfald i tanken och en vilja att vara sårbar
värderas.

Koncentrera dig på ingripande, inte bara minskning av partiskhet. Det finns alltid
fördomsfria medarbetare som förstår behovet av mångfald. Utbilda dessa anställda på bra sätt
att ingripa när de ser något fel. Detta kommer att involvera hela teamet i den positiva
omvandlingen och undvika att få initiativet att verka för tungt eller ensidigt.

Förberedelsetid: 10 min
Längd: 50 min
Material: utdelat material med situationer, penna och papper.
Antal deltagare: Max antal personer - 20
Onlineversion: Denna övning kan utföras via Zoom, deltagare kan delas in i grupprum.
Syfte med övningen: att uppmuntra uttrycklig öppenhet mot andra och att utveckla förmågan
att analysera teoretiska fall med konflikter och göra en bedömning av valet av olika tekniker
för arbetsplatsinkludering.

Steg för att utföra övningen:

Steg 1: Låt deltagarna para ihop sig.

Steg 2: Be deltagarna att välja en av de angivna situationerna relaterade till kulturella
skillnader på arbetsplatsen. Deltagarna kan också använda situationer från sin
arbetslivserfarenhet (utan att peka ut någon speciell person) och skriva ner det på papperet.

Steg 3: Situationen skapade missnöje inom organisationen. En deltagare blir inbjuden till att
spela rollen som den som adresserat problemet och den andra deltagaren tar rollen som den
karaktär som letar efter en läsning.

Steg 4: Förklara att de ska spela i sina tilldelade roller i linje med situationen i 5-7 min.
Instruera dem att använda öppenhet för att lösa argumentet.
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Steg 5: Fråga deltagarna att reflektera över övningen. Vad var utmaningarna, var det lätt att
komma på en lösning? Vilka tekniker av arbetsplats inkludering använde ni för att lösa
konflikten?

Situationer:

1. Din arbetsgivare organiserade en företagsmiddag för att säga hejdå innan
högtidsperioden, i detta fall jul. En av de anställda är en ung kvinna som praktiserar
en annan religion. Hon säger att hon inte kan delta på grund av denna högtid. Vad tror
du kan bli organiserat för att lösa detta? (Turchi, G.P., Palermo, A., 2019)

2. I organisationen som du jobbar på finns det en lunchrestaurang vilken anställda går
till tillsammans under deras lunchrast. Eftersom att maten som serveras är traditionell
så klagar vissa över att det inte finns en meny med anpassa mat som tar hänsyn till
den mat som de inte får äta (för ideologiska eller religiösa anledningar). Vad kan
ledningen göra åt denna förfrågan? (Turchi, G.P., Palermo, A., 2019)

3. Din anställde är ofta frånvarande från jobbet utan att ha anmält sjukfrånvaro på grund
av kulturella skäl, eftersom han/hon inte är van vid att göra det. Hur skulle du lösa
denna situation?

3.6.2 Övning 2 förklaring
Förberedningstid: 20 min
Längd: 40 min
Material: utdelat material med situationer, penna och papper.
Omgivning: stolar i en cirkel i rummet
Antal deltagare: Max antal personer – 20
Onlineversion: Denna övning kan utföras genom Zoom, deltagarna kan delas in i grupprum.
Syfte med övningen: att identifiera och spegla barriärer på arbetsplatsen relaterade till
öppenhet.

Steg för att utföra övningen:
Steg 1: Handledaren ger förklaringen att: Tvärkulturell kompetens börjar, först och främst,
med en fri från fördomar och en öppen inställning till andra kulturer. Fokus ligger på att veta
att människor skiljer sig åt i sina tankar, känslor och handlingar, och att de uppfattar och
tolkar saker annorlunda än du gör.
Steg 2: Para ihop deltagarna i små grupper om 4-5 personer.
Steg 3: Be deltagarna i små grupper att reflektera över de givna frågorna:

3.1. Vilken typ av företagskultur lever du i på din arbetsplats?
3.2. Vilka beteenden kan leda till missförstånd eftersom de bedöms

annorlunda?
3.3. Har du blivit mer öppen till förändring/förbättring av någonting som du känner
starkt för? Illustrera detta men en berättelse från dina erfarenheter.
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Steg 4: Handledaren ber grupperna att sammanfatta sina svar och presentera dem för alla
deltagare.

4. Modul 3 - Flexibilitet

4.1 Introduktion

Flexibilitet är en egenskap som tillåter dig att vara mobil, det innebär att kunna anpassa sig
till förändringar, ibland förklarat som anpassningsförmåga, detta kan vara i din vardag, i
förhandlingar, eller med anställda. I denna modul vill vi ge dig de verktyg som behövs för att
förstå vad flexibilitet innebär, vad ditt invanda beteende är och hur flexibilitet kan hjälpa dig
på arbetsplatsen när du leder en grupp av människor.

Egenskapen flexibilitet är fördelaktig att ha när man är en arbetsgivare eftersom det tillåter
arbetstagarna att känna sig hörda och förstådda. Detta i sin tur kan leda till en ökad
produktivitet, engagemang, innovation och många andra positiva effekter. För att kunna vara
flexibel måste man först ha en förståelse om vilka invanda perceptioner som finns och sedan
kan man börja arbeta mot att bli mer flexibel i sitt beteende. I denna modul kommer du att
utforska sig själv, hur människor tolkar dig som person och hur egenskaper kan bli
överdrivna och vändas till något negativt. Alla dessa moment är en del av självbedömningen
du skall göra. Sedan kommer du att kunna skapa historier med andra i samma position som
dig och arbeta på din egen flexibilitet. Du kommer också att upptäcka andra perceptioner
eftersom vi tror att förståelse är en språngbräda för ett mer flexibelt förhållningssätt.

4.2 Syfte

Ordet ”flexibilitet” betyder tekniskt sett anpassningsförmåga. Människor använder dock ofta
uttrycket för att beskriva förmågan till att anpassa sig till livsförändringar i den mån att man
kan förändra planer och anpassa sig till nya situationer på ett lätt sätt. Människor tenderar till
att vilja ha flexibilitet i deras arbetsliv också, som motverkar invanda rutiner. Förmågan att
vara mer flexibel i din karriär innebär att du kan lära dig nya saker och anta ansvar som går
utanför dina vanliga ansvarsområden (4).

Syftet med flexibilitet på arbetsplatsen är för att fungera som en strategi för att svara på
förändrade omständigheter och förväntningar. Arbetstagare som kan anta sitt jobb med ett
flexibelt sinne är rent generellt högre värderade hos sina arbetsgivare. Likaväl, arbetsgivare
som främjar flexibla arbetsplatser är också oftast mer attraktiva för arbetstagare. Flexibilitet
på arbetsplatsen betonar viljan och möjligheterna till att anpassa sig till förändring,
framförallt kring hur och på vilket sätt som arbete blir gjort. På en flexibel arbetsplats blir
både behoven från arbetstagare och arbetsgivare mötta. Flexibilitet på arbetsplatsen används
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ofta som ett verktyg för att behålla och engagera anställda. Det kan också hjälpa en
organisation att nå sina mål på grund av ökad produktivitet (5).

4.3 Varför modulen är viktig

När människor tillåts kontrollera vissa delar av sina arbetsförhållanden så att de passar dem,
är det mer sannolikt att de upprätthåller balansen mellan arbete och privatliv. Detta hjälper de
anställda att bli mer produktiva och effektiva på den arbetstid de bedriver. Det finns två
formella sätt att bedriva detta, antingen genom generella överenskommelser som kan begäras
eller genom individuell förhandling så att den enskilde känner sig hörd. Flexibilitet på
arbetsplatsen visar sig också sänka stressnivåerna, öka de anställdas moral, bygga upp
förtroende och engagemang för företaget. Detta kommer i gengäld att leda till minskad
personalomsättning och högre attraktionskraft för nyanställda. Som företag anställer du inte
robotar, du hanterar människor, detta är viktigt att komma ihåg eftersom den vanliga 9-5
arbetsplatsen utan någon flexibilitet kan vara omotiverade och orsaka hälsoproblem. Om
tiden inte går att ändra, kanske det kan finnas andra justeringar, som att välja från en
tidslucka när du ska ha rast eller att kunna styra skift eller arbetsvecka. Flexibilitet är inte
bara att låta anställda välja när de vill komma till jobbet utan också att ha möjligheten att
erbjuda mindre pauser under dagen för religiös praktik eller fysisk aktivitet. En stel
arbetsplats kan också hämma innovationsprocesser som kan vara skadliga för företaget och
individens utveckling.

4.4 Avsedda läranderesultat
Kunskap och förståelse
Visa en kulturell förståelse för normer och verktyg för att förebygga kognitiva förvrängningar

Färdigheter och förmågor
Hur man skapar ett inkluderande beteende i organisationerna på alla nivåer

Bedömning och förhållningssätt
Analysera teoretiska fall med konflikter i och skapa ett omdöme på val av olika tekniker för
inkludering på arbetsplatsen.

4.5.1 Övning 1

Detta är en övning som diskuterar flera former av diskriminering och fördomar som finns i
arbetslivet. Den ger inte färdiga svar till deltagarna, men den syftar till att lyfta fram tankar
om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering faktiskt fungerar.

Genom fyra karaktärer som är slumpade får deltagarna rösta på olika frågor om hur de tänker
att samhället (samhället såsom den generella) skulle agera eller inte agera när det kommer till
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vem som får ett jobb eller inte, vem som får komma på intervju, eller vem som får en
löneökning. Såklart, är diskussionen efter övningen den viktigaste. Varför finns det
diskriminering, trots att vi har lagar mot det, och att alla säger att de tycker det är fel?

Material som behövs: korten, en whiteboardtavla eller griffeltavla med penna.

Tidsförslag: förberedelse 10 minuter, träning 30 min

Antal deltagare: minimum av 4 deltagare så att en diskussion kan starta

Genom att använda rollkorten, kommer fyra roller att bli slumpmässigt valda: "John", "Jane",
"Bill" and "Bella". Handledaren sätter upp rollerna på tavlan och ritar fyra långa ränder med
24 kortare ränder på dem, så att det blir ett rutnät. Sedan startar spelledaren genom att läsa
frågorna, en i taget. Deltagarna kan nu rösta på vem av rollerna som kan hoppa ett steg upp.
Använd en markör såsom en penna eller en magnet för att visa vart de olika rollerna är i
racet. När en av rollerna har nått den sista linjen är spelet över och deltagarna skall diskutera
utfallet.

Steg 1: Kopiera ett set av rollkort för varje grupp och ett set för att sätta upp på tavlan.

Steg 2: Dela upp deltgarana i grupper av fem, varje grupp får ett set av de fyra olika
röstkorten.

Steg 3: Måla bild 1 på tavlan.

Steg 4: Måla ett bakgrundskort och ett utbildningskort för varje roll och sätt upp rollerna i de
olika linjerna, förklara reglerna.

Grupperna skall rösta på den roll som de tror är mest troligt att andra tycker/samhället tycker,
dvs. deltagarna ska inte utgå från sina egna åsikter utan den generella uppfattningen samhället
har. (Detta kan såklart tas upp i diskussionen efteråt - vilka fördomar ligger i vad du tror att
andra tycker?). Deltagarna måste hålla med varandra och om de inte skulle göra det så får de
rösta (om de inte kommer överens kan de rösta inom gruppen för att nå ett svar).
Diskussionen innan deltagarna röstar får vara maximalt 1 minut.

Deltagarna röstar genom att hålla upp roll-kortet som de tycker skall ta ett steg framåt. Rollen
får ta så många steg som röster den får.

Steg 5: Diskutera de följande frågorna:

● Vilka resultat fick vi och varför?
● Var de en fråga som var svår att hålla med om som resten av gruppen tyckte?
● Vilken fråga var det ingen tvekan på hur gruppen röstade?
● Varför var det lätt att rösta?
● Vad betyder positionen?
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● Är detta en realistisk bild av hur det ser ut i verkligheten?
● Vad är konsekvenserna för någon som bli diskriminerad?
● Vad är konsekvenserna för diskriminering på arbetsplatsen/ i samhället?
● Vad kan göras för att tackla diskriminering på din arbetsplats?
● Vad säger lagen?

4.5.2 Övning 2
Handledarna kommer att krävas för att skapa ett utrymme där deltagarna kan delas in i
separata rum eller grupper, så att de kan arbeta ostört. Om övningen görs online kan
justeringar göras genom att skapa grupprum.
Övningen är inriktad på berättande och består av två delar: värdeträdet och styrkelistan.

Material som behövs: Tillgång till värdeträdet och styrkelistan (antingen digitalt eller
fysiskt), papper och penna för att skriva ner styrkor eller valda värden.

Tidsförslag: Förberedelse 30 min, träning 1 timme

Antal deltagare: Minst 6 personer

Den första delen representeras av värdeträdet. Handledarna delar upp deltagarna i grupper om
3-4 personer beroende på gruppens storlek. Ett förslag är att se hur många grupper som
behövs och sedan ge varje deltagare ett gruppnummer genom att räkna för att ha en blandning
av olika personer i varje tilldelad grupp. Till exempel, om det behövs 5 grupper får varje
deltagare ett nummer från 1-5. Deltagarna måste sedan titta på värdeträdet och välja minst 3
värden från det som de tycker passar en person i deras grupp och prioritera de 3 viktigaste
värdena. Handledaren måste se till att alla före övningen har valt sina egenskaper eller ge 10
minuter innan övningen.

Steg 1: Deltagarna ska dela en berättelse med de egenskaperna de valt och berätta för de
andra varför de har valt egenskaperna för den andra deltagaren, när de har kunnat leva utefter
den valda egenskaper och om de någon gång blivit ifrågasatta. Varje deltagare bör turas om
och dela sina berättelser. Utbildarna måste se till att alla får chansen att tala och dela sin
historia. Dessutom måste utbildarna se till att deltagarna lyssnar djupt, utan avbrott, feedback
eller kommentarer. Grupperna ska turas om så att alla delar sina valda värderingar.

Steg 2: Den andra delen presenteras av styrkelistan. Deltagarna måste titta på listan och välja
3 styrkor som de ser inom gruppmedlemmarna.

Steg 3: Sedan kommer handledarna att be deltagarna att delar med sig av de valda styrkorna
med gruppen och berättar för de andra medlemmarna varför de anser att dessa styrkor är
lämpliga för den valda personen.

Steg 4: Handledaren kommer efter att alla har delat styrkor dela ut bladet (PDF kallad
överdrivna styrkor) där du har alla styrkor men du kan också se vad som händer när en
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specifik styrka är överdriven och kan uppfattas som något negativt. Varje grupp bör diskutera
varför och hur styrka kan omvandlas till något negativt och om det har hänt dem.

Steg 5: Slutligen kommer handledarna att be deltagarna att tillsammans som grupp, skriftligt,
skapa en berättelse där en egenskap eller styrka har uppfattats på ett felaktigt sätt.
Handledarna kommer sedan att samla berättelserna (fysiskt), och erbjuda utrymme för
utvärdering och fråga vad deltagarna tar med sig från sessionen.

4.6 Förklaring till övningen

4.6.1 Övning 1 förklaring

Handledarna måste förbereda omgivningen för övningen genom att erbjuda varje deltagare
utrymme och tid att genomföra den. Handledarens roll är att se till att deltagarna förstår
övningen och håller tiden på diskussioner. Det är viktigt att inte en diskussion släpps fri för
tidigt i processen eftersom det är tanken att man skall uttrycka vad man tror samhället tycker
spontant utan närmare eftertanke. För att sedan handlaren skall facilitera en mer utvecklas
diskussion. Övningen syftar till att skapa ett utrymme där arbetsgivare kan reflektera och
fundera över de fördomar som finns i samhället i stort men också på arbetsplatsen, hur man
kan motverka dem och att flexibilitet är ett bra verktyg. Handledarens roll är också att hålla
ett öppet diskussionsklimat fritt från fientliga inställningar och ett flexibelt synsätt på
människor.

4.6.2 Övning 2 förklaring
Handledarna måste förbereda omgivningen för övningen, genom att säkerställa en jämn
fördelning mellan grupperna, samtidigt som de hanterar tidshantering inom varje grupps
uppgifter. Handledarens roll är att observera tidsfördelningen, så att allas berättelser och
åsikter aktivt lyssnas på. Dessutom ska handledarna ha en objektiv hållning, endast vägleda
diskussionen och erbjuda öppna frågor, så att interaktionen mellan deltagarna följs och
berättelserna skapas. Övningen syftar till att öka aktivt lyssnande och förståelse när
värderingar, egenskaper och styrkor kommer in i bilden från en flexibilitetssynpunkt, där
arbetsgivare reflekterar över tidigare exempel och reaktioner.
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5. Modul 4 - Socialt initiativ

5.1 Introduktion
Socialt initiativ kan definieras som den åtgärd som medvetet syftar till att ta itu med sociala
svårigheter. Det kan involvera sociala och miljömässiga aspekter, förbättra tillgång och
möjligheter för marginaliserade människor, grupper eller samhällen. Vissa forskare definierar
det som förmågan att förbättra den sociala välfärden och hjälpa till med hållbar utveckling
övergripande (Ankuram, 2018) eller som handlingen bortom pengar och filantropi, som
involverar verklig interaktion med personen, samhället eller företaget i behov (Hess, Warren,
2008). Oavsett de olika nyanserna i dessa definitioner är sociala initiativ grunden för en
sammanhållen och inkluderande gemenskap, eftersom de syftar till att skapa en gemensam
grund för att välkomna all möjlig mångfald. Genom att öka sin förmåga att genomföra sociala
initiativ kommer företag att dra nytta av den kraft som olika individer kommer att ge dem och
från den växande kopplingen och acceptansen av territoriet, samtidigt som de ger tillbaka till
samhällsinitiativ av etiskt värde.

5.2 Syfte

Som beskrivits i inledningen finns det många definitioner av socialt initiativ och de relaterar
ofta till näringslivet. Även om sociala initiativ generellt sett kan definieras som alla åtgärder
som syftar till att eliminera eller mildra sociala hinder som genererar nackdelar för specifika
grupper, passar de i arbetsvärlden in i det bredare konceptet Corporate Social Responsibility
(CSR). Europeiska kommissionen beskriver heltäckande CSR som "företagens ansvar för
deras inverkan på samhället" (1), vilket formats av frivillig integration av sociala och
ekologiska frågor (2). Att hantera möjlig mångfald inom arbetsstyrkan och skapa lika
möjligheter och behandling, oavsett etnisk och kulturell bakgrund eller personliga egenskaper
hos varje anställd är en nyckelfaktor i Corporate Social Responsibility (3). Socialt initiativ är
därför ett av de sätt som ett socialt ansvarstagande företag uttrycker sig på, till exempel
genom att anta inkluderingspolicyer inom sin organisation, skapa tjänster som kan underlätta
anställda från etniska minoriteter och investera i samhällsprojekt. Dess yttersta mål är därför
att skapa ett inkluderande och sammanhållet företag och gemenskap.

5.3 Varför modulen är viktig
Sociala initiativ, särskilt i samband med mångfaldshantering, kan ge många fördelar för
organisationer. Vissa studier har genomförts för att utforska sambandet mellan kulturell
mångfald och mervärde för organisationen. I en studie av 12 företag inom den mindre och
medelstora sektorn, ur ett kommersiellt perspektiv, pekar de deltagande företagen främst på
tillväxt i personal och därmed tillväxt i vinst och en större marknad (4). Som inneboende
fördelar, att möjliggöra mångfald och inkludering, genom även sociala initiativ inom
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företaget ger en form av uppfyllelse och en bättre företagsimage. Företagen redovisar också
besparingar som lägre rekryteringskostnader, mindre sjukfrånvaro och större avkastning i
form av utbildning eftersom folk stannar kvar längre tid. Sociala insatser gynnar därför
enskilda medarbetare, som är mer nöjda med sitt arbetsliv, organisationen som gynnas
ekonomiskt och image mässigt och samhället som växer på ett hälsosammare och mer
inkluderande sätt.

5.4 Avsedda läranderesultat
Kunskap och förståelse
Visa förståelse för möjligheterna att prestera genom att arbeta strategiskt med mångfald och
inkludering

Färdigheter och förmågor
Utveckla nya färdigheter i organisationen genom inkluderingsaktiviteter
Reflektera över din egen och ditt teams inlärningsstrategier

Bedömning och förhållningssätt
Utveckla en inkluderande ledarskapsstrategi

5.5 Övningar

5.5.1 Övning 1

Handledarna kommer att inrätta en rutt i flera steg som kommer att representera
försörjningskedjan av kläders sociala och miljömässiga inverkan. Varje steg kommer att ta
formen av en liten utställning, där deltagarna hittar representativa material och fakta om det
steget. Handledaren kommer att följa med deltagarna under "resan" genom stegen och
presentera innehållet i var och en. Det kommer att ta formen av en faktisk promenad genom
stegen.

Handledarna kommer sedan att be arbetsgivarna att reflektera över sina leveranskedjor och
vilken inverkan de kan ha. De kommer att förses med kartor: varje arbetsgivare kommer att
försöka spåra sin försörjningskedja geografiskt och lägga till tankar om de specifika sociala
och miljömässiga frågorna.

Slutligen kommer en volontär kortfattat att presentera försörjningskedjan de hade och de
relaterade problemen de hittat. De kommer att diskutera med de andra om den faktiska
påverkan av våra val och de potentiella förbättringarna att överväga.
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Handledarna kommer att vägleda reflektionerna också genom att lägga till överväganden
relaterade till de oetiska och ohållbara leveranskedjorna som en potentiell drivfaktor för
migration.

5.5.2 Övning 2

Som första stimulans presenteras gruppen av deltagare med en berättelse om ett lyckat lokalt

företag som genomför socialt initiativ som gynnar samhället.

https://www.youtube.com/watch?v=gP4eT1xXsIw&t=3s

Handledarna delar sedan in deltagarna i två grupper:

● Gruppen av skeptiker får i uppdrag att peka på alla möjliga problem som hindrar dem
från att kopiera eller genomföra liknande sociala initiativ i sin verksamhet (även med
hänvisning till kulturell inkludering).

● Den visionära gruppen har som uppgift att ange alla möjligheter med att kopiera eller
genomföra sociala initiativ i sin organisation.

En debatt inleds och båda sidor måste övertyga den andra om sina punkter. Handledarna

antecknar på ett blädderblock för- och nackdelarna med dessa aktiviteter. I debatten måste

det centrala fokusen ligga på det praktiska i att tillämpa initiativen i sitt sammanhang

(organisationen). Handledarna avslutar sessionen med att sammanfatta resultaten och betona

hur ansvarstagande tillsammans med genomförande av sociala initiativ leder till många

fördelar för både företag och samhället som helhet. Handledarna kommer också att presentera

specifika exempel på företags vars sociala initiativ som genomförts mot gruppen

utrikesfödda.

5.6 Förklaring till övningen

5.6.1 Övning 1 förklaring

Innan utbildningen måste handledare skapa en miljö som består av en flerstegsväg som
kommer att representera den sociala och miljömässiga påverkan av klädförsörjningskedjan.
Nedan finns instruktioner för varje steg angående det material som behövs och den
information som ska tillhandahållas. Handledaren förväntas följa med deltagarna genom alla
steg, samtidigt som de presenterar innehållet i var och en.

Steg 1 - Råvaror, föroreningar och hälsa

Fakta och figurer:
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Råvarudata (skall sättas på en affisch)

● 65% av våra kläder innehåller nylon, polyester, spandex, akryl. Dessa material är alla
oljeprodukter (Textile Exchange, 2017).

● Att köpa en ny vit bomullströja ger samma utsläpp som en 56 km bilresa (Oxfam,
2019).

● 60 % av kläderna idag är gjorda av polyester. Beloppet har fördubblats sedan 2000
(Kirchain et al. 2015).

● Bomullsproduktionen använder 2,5 % av världens åkermark (Ellen MacArthur
Foundation).

● Syntetiska fibrer avger även gaser som N2O, som är 300 gånger mer skadlig än CO2
(Forbes, 2015).

Föroreningar och hälsa
"Genom att titta på floderna nära produktionsanläggningarna är det till och med möjligt att
förstå modefärgerna under olika årstider på grund av spill av färgämnen som används av
industrin" (citat från dokufilmen "Riverblue")
Material som behövs: papers affischer, ett par jeans och ett nystan av polyester, en utskrift av
quoten och följande bild
https://www.lifegate.it/app/uploads/river-blue-fiume-e1537727588175.jpg (En flod nära en
klädfabrik i Indien)

Steg 2 - Fabrikernas situation i termer av arbetsvillkor
Fakta och figurer:
"Rana Plazas kollaps var en katastrof orsakad av mänsklig vårdslöshet och helt förväntad.
Varumärkena ville inte se förhållandena i fabrikerna, förhållanden som inte upptäckts eller
ignorerades i deras egna revisioner. Det är häpnadsväckande att ingen – inte ett varumärke
eller ett revisionsbolag – har ställts till svars för de enorma förlusterna av människoliv. Vi
behöver lagar för att hålla dessa företag ansvariga för deras försumlighet” (Kalpona Atker,
del Bangladesh Center for Worker Solidarity)

Rana Plaza-katastrofdata (ska sättas på en affisch).
● Den 24 april 2013, kollapsen av Rana Plaza-byggnaden i Dhaka, Bangladesh, som hyste

fem klädesfabriker, dödade minst 1 132 människor och skadade mer än 2 500. Det är den
värsta industriolyckan någonsin (ILO)

● Arbetsvillkoren för arbetare inom konfektionssektorn i Bangladesh är mycket dåliga: de
flesta av dem flickor och kvinnor, utsätts varje dag för en osäker arbetsmiljö med en hög
förekomst av arbetsrelaterade olyckor och dödsfall, samt yrkessjukdomar. De flesta av
fabrikerna uppfyller inte standarder som krävs enligt bygg- och
anläggningslagstiftningen. Som ett resultat är dödsfall från brandincidenter och
byggnadskollapser frekventa. (ILO)

● Minst 29 globala varumärken hade nyligen eller pågående beställningar från minst en av
de fem klädfabrikerna i Rana Plaza-byggnaden, inklusive Benetton (Italien), Bonmarche
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(Storbritannien), Cato Fashions (USA), The Children's Place (USA), El Corte Ingles
(Spanien), Joe Fresh (Loblaws, Kanada), Kik (Tyskland), Mango (Spanien), Matalan
(Storbritannien), Primark (Storbritannien/Irland) och Texman (Danmark). (Clean Clothes
Campaign)

Material som behövs: affisch, en symaskin i två delar, en utskrift av det första citatet och
följande bild:
https://www.researchgate.net/profile/Md-Rabiul-Alam/publication/303276164/figure/fig1/AS
:362630259724288@1463469199388/Photographs-of-Rana-Plaza-Before-and-After-the-Trag
ic-Incident.png

Steg 3 – Transparens
Fakta och figurer:
(att sätta på en affisch)
Källa: Fashion Revolution Transparency Index 2020
● Fashion Transparency Index 2020 granskar och rankar 250 av de största globala mode-

och klädmärkena och återförsäljarna utifrån hur mycket information de avslöjar om sina
leverantörer, policyer och metoder för försörjningskedjan samt social och miljöpåverkan.

● Medelpoängen för alla 250 varumärken och återförsäljare är 23 %, vilket visar att
världens största varumärken har en lång väg att gå mot transparens.

● Majoriteten av varumärken och återförsäljare saknar transparens i sociala och
miljömässiga frågor. Mer än hälften av varumärkena (54 %) får 20 % eller mindre.

Material som behövs: papperslådor med logotyper för flera stora globala varumärken; en
affisch,

Dessutom bör handledarna ha 4 kartor (2 dubbelsidiga ark) för varje deltagare: lokal/regional
karta, nationell karta, Europakarta och världskarta. De kommer att användas när deltagarna
ska markera sin leverantörskedja.
_____

När deltagare anländer presenterar handledarna kort temat för modulen och vad som menas
med ett socialt initiativ (se Syfte och varför modulen är viktig) och själva övningen - max. 5
min.
Efteråt bjuder de in deltagarna att starta steg-för-steg-processen och att fördjupa varje steg –
max 15 min. Under rutten kommer de att förse deltagarna med kartor och be dem rita sin
egen försörjningskedja i förhållande till det territorium de levererar från. För varje punkt på
kartan kommer de att behöva skriva 2-3 rader om vad som händer vid den punkten och om
deras kunskap om tillverkarna och hur de fungerar: under rutten kommer de att uppmanas att
lägga till överväganden relaterade till sociala och miljömässiga effekter av deras
försörjningskedjor.

En volontär kommer att uppmanas att presentera sin kedja och utifrån detta inleds en
diskussion om hur alla företagare kan förbättra sina kedjor genom att ta fullt ansvar för sitt
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arbete- 10 min. Handledarna kommer att vägleda reflektionerna men också genom att lägga
till överväganden relaterade till de oetiska och ohållbara leveranskedjorna som en potentiell
drivfaktor för migration.

Utbildarna kommer att samla alla kartor som ritats av deltagarna, som kommer att bli
material för e-lärande-kursen.

5.6.2 Övning 2 förklaring
Inför utbildningen bör handledare ha en kopia per deltagare av en lista över sociala initiativ
som ett företag kan organisera. Dessa initiativ bör framför allt kopplas till temat social
integration av kulturell mångfald.
En lista över insamlade aktiviteter presenteras nedan. Listan kan berikas med initiativ från
lokala företag/god praxis.

  Lista över sociala initiativ som ska delas ut till deltagarna:
● Organisera eller delta i evenemang som rör en specifik etnisk grupp och bjud in både

dina arbetare (migranter och infödda) och utomstående/medborgare. Exempel kan
vara projicering av en film på temat migration, visning av fotoprojekt, firande av
högtider etc. Detta kan också ta formen av kulturella "resor" med anställda och deras
familjer.

● Anordna multikulturella middagar med anställda, där alla lagar och tar med en typisk
rätt från sin egen tradition - ELLER välj etniska restauranger från andra kulturer (t.ex.
rekommenderade av dina egna anställda) för företagsmiddagar.

● Främja ett ”bildelningssystem” inom organisationen bland kollegor som bor i
närheten, för att hjälpa medarbetare som inte har egen bil eller som har svårt att röra
sig.

● Arbeta för att eliminera hinder i din organisation: fysiska, språkliga, kulturella. Fråga
dina anställda hur delar av företaget kan förbättras för att göra det mer inkluderande
(t.ex. paneler på flera språk utöver svenska).

● Investera en del av vinsten i projekt i ditt samhälle, såsom barnhem för mödrar
(invandrare eller infödda) utan möjlighet till barnpassning, gratis fritidshem för barn,
köp av skolböcker etc. ELLER Stöd projekt genom att marknadsföra dem i din
nätverk, samarbeta till initiativ som intervjuer, gruppaktiviteter – inte donation
involverat.

När deltagarna anländer kommer handledarna att introducera modulen och visa en video
och/eller berätta historien om ett lokalt företag som genomför sociala initiativ – max. 5/7 min.

Handledarna delar sedan in deltagarna i två grupper:
● Gruppen av skeptiker, som måste fokusera på problem som hindrar dem från att

replikera eller genomföra liknande sociala initiativ i sin verksamhet.
OBS “nackdelarna” bör sättas i deras dagliga liv, inte abstrakta eller allmänna.
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● Den visionära gruppen har till uppgift att peka på alla möjliga möjligheter att
replikera eller implementera sociala initiativ i sin organisation.
OBS “fördelarna” måste också vara applicerbara i deras dagliga liv, inte abstrakta
eller generiska.

Grupperna kommer att jämföra listorna för att sedan välja ut max 5 argument som är “för-
och nackdelar” - max 10 minuter.

Sedan startar en debatt och varje sida skall övertyga den andra med sina argument;
handledarna markerar i ett blädderblock "för- och nackdelar" med dessa aktiviteter. I debatten
måste det centrala fokusen ligga på det praktiska i att tillämpa initiativen i sitt sammanhang
(organisationen). Handledarna avslutar sessionen med att sammanfatta resultaten och betona
hur ansvarstagande tillsammans med genomförande av sociala initiativ leder till många
fördelar för både företag och samhället som helhet - max 10 min.

6. Modul 5 - Emotionell stabilitet

6.1 Introduktion

Emotionell stabilitet är ett drag som är svårt att definiera eftersom det är subjektivt för
individen. Emotionell stabilitet kan dock beskrivas som egenskapen att märka i vilken
utsträckning och med vilken effektivitet det känslomässiga systemet automatiskt återgår till
sin utgångspunkt, eller jämvikt (Li, Ahlstrom, 2016). Ju högre känslomässig stabilitet desto
svårare är det för omgivningen att påverka det känslomässiga systemet, det kan återvända på
ett effektivare sätt till jämvikt. Detta kommer att göra det lättare för individer att anpassa sig
till olika situationer och händelser.

Med andra ord är emotionell stabilitet förmågan att behålla ditt fokus oavsett hur svårt eller
utmanande saker kan bli. Du hindrar dina känslor från att kontrollera dig därför du håller
kontrollen.

6.2 Syfte
Emotionell stabilitet avser en persons förmåga att förbli stabil och balanserad. Att ha
känslomässig stabilitet innebär att en person kan motstå virvelvinden som livet kastar i vägen
och fortfarande vara produktiv och kapabel genom den. Därför är känslomässig stabilitet
verkligen viktigt på arbetsplatsen där situationerna förändras och nödsituationer kan uppstå
när som helst. Förtag och organisationer behöver leta efter emotionellt stabila anställda för att
försäkra sig om att arbetet kommer att fortgå under press och i miljöer som är har en kulturell
mångfald. Anställda som kan hantera sina känslor och förbli lugna i alla situationer, tenderar
att kunna samarbeta med de flesta trots olikheter. Att inte tappa humöret under en kris eller
oenighet med kollegor är ett egenskap som främjar ett gott samarbete på arbetsplatsen.
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6.3 Varför modulen är viktig
På en arbetsplats med kulturell mångfald är det viktigt för de anställda att ha en förfinad
emotionell intelligens, och att kunna hålla sig lugn under krissituationer. Emotionell
intelligens är definierat som förmågan att förstå och hantera sina egna känslor, samt känna
igenom och influera andras känslor. Emotionell intelligens är oftast uppdelad i 4 kategorier:
självmedvetenhet, hanteringen av en själv, social kompetens, och relationshantering. Att
arbeta med människor från olika kulturer kan vara utmanande då det kan skapa svårigheter i
samarbetet. Dock så kan människor med emotionell stabilitet kan känna igen dessa skillnader
och agera mot att hitta ett sätt att samarbeta trots olikheter.

Att respektera och känna igen de olikheter som finns är det bästa sättet att ta sig förbi
eventuella svårigheter. Därav är det självklart att emotionell stabilitet är en kritisk egenskap
för ledare, speciellt i en grupp av kulturell mångfald. När människor med olika kulturella
bakgrunder måste samarbeta är det möjligt att svårigheter och meningsskiljaktigheter uppstår
och då är det ofta ledaren som måste hitta en lösning för att kunna identifiera de hinder som
finns och behöver övervinnas för att skapa en god harmoni i gruppen igen. Därav är
egenskapen emotionell stabilitet avgörande för att skapa en stabil och produktiv arbetsgrupp.

6.4 Avsedda läranderesultat
Färdigheter och förmågor
Hur man skapar ett inkluderande beteende i organisationerna på alla nivåer

Bedömning och förhållningssätt
Inkluderande ledarskap: vad ledare måste tänka på och hur de måste vara ett inkluderande
team

6.5 Övningar

6.5.1 Övning 1
Fysisk övning

● Förberedningstid: 15 min
● Längd: 1 timme
● Material:  Whiteboard och pennor
● Minst antal: 4 personer
● Justeringar: kan göras online om du kan dela allas erfarenheter/berättelser. Om det

görs online, se till att skriva din berättelse och skicka till handledaren:
Genomförande:
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Steg 1: Varje deltagare berättar en historia från sitt arbetsliv där det var svårt att hålla sig
emotionellt stabil. ("Vem var inblandad?", "Vad hände?", "Hur reagerade du?")

Steg 2: Efter varje berättelse förklarar deltagarna vilka känslor de kände igen i berättelsen och
skriver ned dem på whiteboarden.

Steg 3: När alla känslor har skrivits ned på tavlan diskuterar deltagarna de känslor som
orsakats och hur de påverkat lagarbetet.

Steg 4: Slutligen, väljer deltagarna en av berättelserna och "återskapar" den annorlunda så att
hjälten agerar mer känslomässigt stabilt.

Steg 5: En deltagare tar över för att på ett papper skriva den nya "reviderade" berättelsen.

Syftet med övningen är att deltagarna ska inse eventuella missförhållanden i förhållande till
teamet de leder genom berättandet. Berättandet av deras egen berättelse såväl som de andra
deltagarnas berättelser och diskussionen om de känslor som orsakas kommer att väcka deras
samvete om deras eventuella misstag och felaktiga beteenden mot deras teamarbete.
Dessutom kommer diskussionen och brainstormingen i slutändan för att skapa en ny version
av en av berättelserna vara till hjälp för att upptäcka alternativ för att hantera varje situation
mer stabilt känslomässigt.

● Handledaren ska motivera deltagarna att ge så mycket information som
möjligt i sitt berättande.

● I den sista delen av aktiviteten, under brainstormingen inför den nya
"reviderade" berättelsen, för handledaren anteckningar på whiteboardtavlan.

● En lista med känslor följer för att hjälpa handledaren.

6.5.2 Övning 2
Online eller fysiskt
Del 1
Steg 1: Skriv 5 bra och 5 dåliga egenskaper du har.
Steg 2: Ringa nu in dem som dina kollegor skulle beskriva dig med.

Om du ringat in minst 5 betyder det att dina kollegor känner dig väl.

Del 2
Svara på följande påståenden med "ja" eller "nej".

● Jag uttrycker mina goda egenskaper för mina arbetskamrater.
● Samarbetet i min arbetsgrupp fungerar smidigt.
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● Jag stöttar min arbetsgrupp i den mån jag kan.
● Det finns ingen otrevlig spänning/stämning i min arbetsgrupp.
● Min arbetsgrupp kan hitta lösningar under en kris.
● Jag tappar sällan humöret på jobbet.
● Jag kan hantera vem som helst på min arbetsplats utan problem.
● Mina kollegor vet att de kan räkna med mig.

Om du svarade "ja" på mer än 5 påståenden, så verkar du vara en känslomässigt stabil chef.

Syftet med övningen är en intern tanke på uppdrag av deltagarna att känna igen och hantera
sina egna känslor gentemot sitt lagarbete. Som nämnts ovan är det avgörande för chefer att
inse hur de påverkar sina kollegor och samspelet mellan lagarbetet.

7. Utvärdering
En utvärdering av baslinje analysen och de effekter som uppmätts från den undersökning som
genomfördes före och efter utbildningsprogrammet.

8. Sammanfattning
Efter att ha genomfört utbildningen i de fem interkulturella egenskaperna som förväntas bidra
till interkulturell effektivitet och förbättra interkulturell kommunikation, som är kulturell
empati, öppenhet, socialt initiativ, emotionell stabilitet och flexibilitet. Arbetsgivare, ägare av
småföretag, HR-chefer och chefer kommer att kunna möta sitt kulturellt mångfaldiga team
med ett bättre förhållningssätt och acceptans. Programmet syftar till att göra individen
medveten om de betingade beteendemönster som finns och att kunna förändra dem till en mer
inkluderande uppsättning beteenden. Att skapa en bättre arbetsmiljö, öka innovationen och
bli en bättre och mer mångsidig ledare. Eftersom vi bygger denna idé i en dubbelriktad
process som förändrar både de som flyttar och bosättningssamhället. Även om det vanligtvis
finns ett starkare fokus på migranter, har lite gjorts som ett arbete med värdsamhällena.
Därför är detta program skapat för att parterna ska kunna mötas på ett mer öppet sätt.
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