
Övningsbok



Innehållsförteckning
Introduktion
Modul 1: Kulturell medkänsla
Modul 2: Öppenhet
Modul 3: Flexibilitet
Modul 4: Socialt initiativ
Modul 5: Emotionell stabilitet
Referenser

1
2
9

17
26
33
38



Introduktion

Kulturell medkänsla

Öppenhet

Flexibilitet

Socialt initiativ

Emotionell stabilitet

Det här träningsprogrammet ger anställda och arbetsgivare en bättre kunskap i

kulturell inkludering ihop med olika verktyg och färdigheter för att kunna främja

kulturell mångfald på arbetsplatsen. Kursen är uppdelad i fem olika moduler där

tyngdpunkten ligger på fem olika kulturella egenskaper vilka är kulturell medkänsla,

öppenhet, flexibilitet, socialt initiativ och emotionell stabilitet. En fördjupad

kunskap kommer att uppnås med hjälp av digital berättande ihop med de olika

egenskaperna som är nämnda ovan. Målet är att gapet mellan lokala och

utrikesfödda ska minska och bli mer accepterande av varandra. Huvudsakliga ämnen

som kommer att tas upp i seminarier och övningar:
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Modul 1 
Kulturell medkänsla 



Kultur är en samling av olika livsstilar och kutymer, kunskap och nivåer av artistiska, vetenskapliga,
industriella utvecklingar, 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.)

Kunskap och förståelse
Demonstrera en kulturell förståelse gällande normer och de verktyg som finns för att motverka
förutfattade meningar. 

Färdighet och förmåga
Hur man skapar en inkluderande kulturell empati i organisationen på alla nivåer. 

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

Modul 1- Kulturell medkänsla 

Introduktion/bakgrund

Lärandemål
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Modul 1- Kulturell medkänsla 

Syfte

Varför är kulturell medkänsla viktigt

Generalsekreteraren av OECD,

Angel Gurría, sa 2007 att

Spanien var ”ett av de bästa

exemplen när det kommer till

integration för invandrare”

 

Det finns många positiva aspekter av att främja kulturell medkänsla på din arbetsplats:
- Kommer att öka de anställdas engagemang
- Kan förhindra obalansen mellan att den mer dominanta gruppen (kulturen) tror att de är de
bästa, det normala, de mest viktiga
- Kan förhindra förvirring: att arbeta med personer från andra kulturer splittrar mönster som
gärna anses vara normala då de introducerar nya idéer, värderingar, positioner och även
tankesätt som inte fanns där innan
- Kommer uppmuntra förslag och bidrag från utrikesfödda: många gånger anses de vara
onödiga, absurda, ologiska etc
- Kommer undvika kommunikationsproblem: desto fler kulturer som finns på en arbetsplats,
desto större risk för missförstånd och förlorad tid på att lösa problem samt reparera relationer. 
- Kommer undvika svårigheter i att förstå regler, strategier och procedurer
 och underlätta beslutstagande. 

Om vårt samhälle och även din arbetsplats är multikulturell (samexistens med andra kulturer
utan att interagera), vill vi i denna modul om kulturell medkänsla hjälpa dig att transformera
din arbetsplats till interkulturell. Detta för att inkludera interaktion och kommunikation i
dessa små kultursamhällen för att berika alla individer och arbeta ihop för att nå de bästa
möjliga resultaten på er arbetsplats. Genom hela denna modul vill vi ge dig verktyg för att
erkänna mångfald på din arbetsplats med respekt och utan fördomar. Du kommer även lära
dig att reagera positivt till förändring med syftet att uppleva som något intressant i stället för
ett hot. För att kunna arbeta med utrikesfödda är det viktigt att lära känna dem, respektera
dem och välkomna dem in i mångfalden för att kunna säkerställa att arbetsplatsen kan bli ett
positivt element i integrationen. 
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Module 1 - Kulturell medkänsla
onlineövning 

Förberedelsetid: 30 min
Längd: 1 hour

Miljö: öppen plats där man kan
sitta i en cirkel
Material: papper och penna

Antal deltagare
 
 

Anpassningar
Om det inte finns några anställda
med olike kulturer/bakgrunder, så
kan man göra övningen utefter
någon man känner, eller
föreställa sig en interkulturell
arbetsplats Genomförande 

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
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. 
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.  
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. 
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Module 1 - Kulturell medkänsla
onlineövning 

Är du nyfiken/medveten om
dina anställdas eller kollegors
olika kulturella bakgrunder?

 

Ta ett papper och penna och
svara på följande fråga

 

Var vänlig att lista vilka olika
kulturer ni kommer i kontakt

med på arbetsplatsen och något
som utmärker sig i varje kultur

 

Tänk på ett möte du haft inom
din arbetsroll där ni arbetat med
en annan kultur och skriv ner en
kort historia om hur du agerade

för att vara inkluderande
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Miljö: en plats där deltagarna kan
sitta i en cirkel så att alla kan se och
höra varandra medan de berättar sina
historier
Material: papper och penna

Minimum antal
deltagare: 6

Anpassning: kan göras online via ett
onlinesamtal där alla får berätta sina
historier. Om det görs online, se till
att skicka din nerskrivna historia till
ledaren. 

Genomförande

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

Förbise anställdes ideér för att de är utrikesfödda 

Utvecklingsmöjligheter och befordrings diskriminering mor utrikesfödda 

Förbise den utrikesföddas kultur, religösa högtider, etc.

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. 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: 

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: 

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. 

Module 1 - Kulturell medkänsla
fysisk övning 

Förberedelsetid: 30 min
Längd: 1 timme
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Varje person delar med sig
av två historier: en positiv

och en negativ om ledarskap
i kulturell mångfald

 

Kan kulturell
medkänsla ha
undvikit dessa

negativa
situationer?

 

Gör en lista tillsammans om
alla olika orsaker och effekter
om båda aspekterna: positiva

som negativa
 

Module 1 - Kulturell medkänsla
fysisk övning 
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Modul 2 
Öppenhet



Modul 2 - Öppenhet 

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. 

Kunskap och förståelse 
Visa en förståelse för möjligheterna till måluppfyllelse genom att arbeta strategiskt med mångfald
och inkludering.

Färdigheter och förmåga 
Identifiera barriärer i ditt företag och hur ni ska kunna övervinna dem. 

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

Introduktion/bakgrund

Lärandemål
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Syfte

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 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. 

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:

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

Modul 2 - Öppenhet 
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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 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 teaminsatser för effektiva prestationer genom att minska det
destruktiva inflytandet av affektiv konflikt.

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

Varför är öppenhet viktigt

Modul 2 - Öppenhet 
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Förberedelsetid: 10 min
Längd: 50 min

Material: utdelning av scenarion och
situationer

Högst antal: 20 personer

Justeringar: Denna övning kan
utföras via Zoom, deltagarna kan
delas in i breakout-rum.

Genomförande
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 för att genomföra övningen: 

1.Para ihop dig med en annan deltagare. 

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). 

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. 

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

situationen/argumentationen. 

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? 

Modul 2 - Öppenhet
Övning 1
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Modul 2 - Öppenhet
Övning 1

Situation 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 pågrund av denna
högtid. Vad tror du kan bli organiserat

för att lösa detta? (Turchi, G.P., Palermo,
A., 2019)

 

 Situation 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 anpassad 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)

 Situation 3 
Din anställde är ofta frånvarande från
jobbet utan att ha anmält sjukfrånvaro
pågrund av kulturella skäl, eftersom

han/hon inte är van vid att göra det. Hur
skulle du lösa denna situation? 
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Modul 2 - Öppenhet
Övning 2

Högst antal: 20 personer

Genomförande

Förberedelsetid:  20min
Längd: 40 min

Miljö: En plats där deltagare can bli
indelade i par. 
Material: Utdelning av scenarion och
situationer 

Vad för typ av arbetskultur har du på din arbetsplats? 

Vad för beteenden kan leda till missförstånd på grund av att de kan uppfattas på olika sätt? 

Har du blivit mer öppen till förändring/förbättring av någonting som du känner starkt för? Illustrera

detta men en berättelse från dina erfarenheter. 

Syftet med övningen: att identifiera och reflektera över barriärer som finns på arbetsplatsen relaterade till

öppenhet. 

Steg för att genomföra övningen:  

1.    I en lite grupp av 4–5 personer ska ni reflektera över följande frågor: 

2.    Sammanfatta din grupps svar och presentera de till alla deltagare. 

15

Justeringar: Denna övning kan
utföras via Zoom, deltagarna kan
delas in i breakout-rum eller
"grupprum".



Modul 2 - Öppenhet 
Övning 2

Vad för typ av
företagskultur har du
på din arbetsplats? 

Vilka beteenden kan
leda till missförstånd

eftersom de kan
uppfattas olika? 

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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Modul 3 
Flexibilitet



Kunskap och förståelse 
Demonstrera en kulturell förståelse gällande normer och verktyg för att motverka kognitiva
snedvridningar. 

Färdigheter och förmåga 
Hur man skapar inkluderande beteende i organisationen på alla nivåer. 

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

Modul 3 - Flexibilitet

Introduktion/bakgrund

Lärandemål

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. 
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Modul 3 - Flexibilitet

Syfte

Varför är flexibilitet viktigt

Storytelling example
Vi var en grupp arbetskompisar som satt
och fikade och pratade om jobbet. Sedan
reste de sig upp och sade "nu kör vi" och
jag förstod ingenting. Vi hade ju ingen

bil
Namn, yrke, vart

När människor blir tillåtna att kontrollera delar av deras arbetsvillkor så att de passar dem bättre är
det en större chans att de bibehåller en balans mellan arbete och fritid. Detta hjälper den anställde
att vara mer produktiv och effektiv under de timmar som de arbetar. Det finns två formella sätt att
genomföra detta, antigen genom generella bestämmelser som alla får utöva eller genom
individanpassade lösningar som genom förhandling fastställs. Detta gör att individen känner sig
hörd på arbetsplatsen (1). Flexibilitet på arbetsplatsen är också bevisat att minska stressnivåer, öka
den anställdas moral, det bygger också tillit och engagemang till företaget. Detta i sin tur kan leda
till mindre personalomsättning och högre attraktivitet för de eventuellt nya anställda. Som ett
företag eller organisation så anställer man inte robotar, det är människor som man 
hanterar, detta är en viktig aspekt att komma ihåg. Eftersom det vanliga 9–17 
jobbet utan flexibilitet kan vara omotiverande och leda till 
hälsoproblem (2). Om inte arbetstider kan bli justerade kanske det 
kan ske andra anpassningar, så som att välja från en lista med tider
när man önskar att få sin rast eller att kunna påverka skift eller 
arbetsveckor. Flexibilitet tillåter inte bara arbetstagare att välja 
när de ska komma till jobbet utan det ger också möjlighet till att 
erbjuda kortare raster för att praktisera religion eller fysisk aktivitet. 
En rigid arbetsplats kan också motverka innovationsförmåga 
vilket kan vara skadligt för företaget och individens personliga 
utveckling (3). 

 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
förändrande 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 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).
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Modul 3 - Flexibilitet
Online övning
Förberedelsetid: 10 min
Längd: 30 min

Plast där det finns bord och stolar 
Material: Tavla med penna 

Antal deltagare: minst 4 

Justeringar: Denna övning kan
utföras via Zoom, deltagarna kan
delas in i breakout-rum om
diskussion genomförs

Genomförande
Kolla på de rollkort ni fått

Svara på de frågor som finns här under. Är ni inte överens så rösta fram ett svar.

Anteckna alla svar på ett papper

Vem har förväntningar från familjen att göra karriär? 

Vem blir kallad till anställningsintervju?

Vem har mest kontakter/nätverk?

Vem får jobbet? 

Vem har varit på intervju förut? 

Vem får det bäst betalda jobbet?

Vem blir chef? 

Vem får hjälp från facket? 

Vem har lättast att få hjälp av familjen? 

1.

2.

3.
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Vem får löneförhöjning? 

Vem får en säker anställning?

Vem finns det MINST fördomar mot? 

Vem får jobb utan att vara kvalificerad? 

Vem tar ut minst föräldraledighet? 

Vem har lättast att vara öppen om sin sexuella läggning? 

Vem är minst hemma med sjuka barn? 



Modul 3 - Flexibilitet
Online övning

Circular Centre personal under

pilot implementeringen... 21

Bakgrund

Utrikesfödd

Utbildning

Högskoleexamen



Modul 3 - Flexibilitet
Fysisk övning
Förberedelsetid: 30 min
Längd: 1 timme

Miljö: En plats där deltagare kan bli
indelade i olika rum eller i olika del
av ett rum så att de är i separata
grupper
Material: papper och penna. 

Minst antal: 6 personer

Justeringar: Kan genomföras online
om man skapar "grupprum" så att
varje grupp kan göra övningen utan
att bli störda. Om övningen görs
online se till att skriva ner berättelsen
och skicka till handledaren. 

Genomförande
 Berätta din historia om dina valda egenskaper till de andra i gruppen. 

 Medan någon berättar sina historier – Ge ingen feedback eller kommentarer. Lyssna bara. 

Turas om så att alla får berätta sina historier. 

Välj tre styrkor om du ser i en av dina gruppmedlemmar 

Dela med dig av de styrkor du valt och berätta för hela gruppen varför du tror att de styrkorna passar

till den personen. 

Titta och se vad det kan innebära om dina styrkor blir överdrivna. 

Skapa en text tillsammans där ni berättar en historia om hur det kan bli om en egenskap eller en styrka

har varit överdriven och det blivit fel. 

1.

2.

3.

Titta på värderingsträdet

1.

2.

3.

4.

Titta på listan med styrkor
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Modul 3 - Flexibilitet 
Fysisk övning 

Circular Centre personal under

pilot implementeringen... 

Välj minst tre 
värderingar 

Prioritera dina 3 
viktigaste värderingar  

Skapa en historia och dela
den med din grupp om dina 
valda värderingar. Turas om 

att dela era historier.  

Välj 3 styrkor från listan 
som du seri en gruppmedlem 

och förklara varför du 
tycker så.  

Kolla och se vad det
innebär när dina styrkor blir
överdrivna. Skapa din egen
historia genom att använda
en personlig erfarenhet från
några av dina värderingar.  
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Insiktsfull 

Ledande

Social

Laganda 

Vis 

Analytisk

Uppskattande

Grit (modig?)

Ärlig

Hoppfull

Ödmjuk

Humoristisk

Snäll 

Modig 

Försiktig 

Nyfiken

Disciplinerad

Energisk

Rättvis

Förlåtande

Tacksam

Omtänksam

Kreativ

Styrkor
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Modul 4 
Socialt Initiativ



Kunskap och förståelse 
Visa förståelse för prestationens möjligheter genom att arbeta strategiskt med mångfald och
inkludering

Färdigheter och förmågor 
Utveckla nya färdigheter i organisationen genom inkluderingsaktiviteter
Reflektera över dina egna och ditt teams inlärningsstrategier

Omdöme och antågande
Utveckla ett inklusive ledarskapsförhållningssätt

Modul 4 - Socialt Initiativ

Introduktion/bakgrund

Lärandemål (ILOs)

 Sociala initiativ kan definieras som den åtgärd som medvetet syftar till att ta itu med sociala
svårigheter. Det kan handla om sociala och miljömässiga aspekter, förbättrad tillgång och möjligheter
för marginaliserade människor, grupper eller samhällen. Vissa forskare definierar det som förmågan att
förbättra social välfärd och hjälpa till med hållbar utveckling överallt (Ankuram, 2018) eller som
handling bortom pengabidrag och filantropi, vilket innebär verklig interaktion med den person, det
samhälle eller det företag som behöver det (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 alla möjliga mångfalder. Genom att öka sin
förmåga att genomföra sociala initiativ kommer företagen att dra nytta av den makt som olika individer
kommer att tillföra dem och av den växande kopplingen och acceptansen av territoriet, samtidigt som
de ger tillbaka till gemenskapens initiativ av etiskt värde.

27



Modul 4 - Socialt Initiativ

Syfte
Som beskrivs i inledningen finns det många definitioner av socialt initiativ och de relaterar ofta till
näringslivet. Även om socialt initiativ i allmänhet kan definieras som alla åtgärder som syftar till att
eliminera eller mildra sociala hinder som skapar nackdelar för specifika grupper, passar de i arbetsvärlden in
i det bredare begreppet företagens sociala ansvar. Europeiska Kommissionen beskriver utförligt företagens
ansvar som "företagens ansvar för deras inverkan på samhället" (1), vilket formas av frivillig integration av
sociala och ekologiska frågor (2). Att hantera eventuell mångfald inom arbetskraften och skapa lika
möjligheter och behandling, oavsett etnisk och kulturell bakgrund eller personliga egenskaper hos varje
anställd, är en nyckelfaktor i företagens sociala ansvar. Det sociala initiativet är därför ett av de sätt på vilket
ett socialt ansvarsfullt företag uttrycker sig, till exempel genom att anta inkludering inom sin organisation,
skapa tjänster som kan underlätta för anställda från etniska minoriteter att investera i samhällsprojekt. Dess
slutliga mål är därför att skapa ett inkluderande och sammanhållet företag och samhälle.

Varför  är socialt initiativ viktigt

En historia som ska upprepas
 

Sesto Fiorentino (FI) en gren av IKEA har utvecklat ett

originellt sätt att integrera nya utländska arbetare i

organisationen och samhället.

Egentligen organiserar den flera kvällar som syftar till

interkulturell inspiration, vilket ger lokalbefolkningen

möjlighet att delta i filmvisningar baserade på

migrations temat och att lära känna främmande kulturer

genom att dela typiska etniska rätter.

Sociala initiativ, särskilt inom ramen för mångfaldsförvaltning, kan ge organisationer många fördelar. Vissa
studier har genomförts för att undersöka sambandet mellan kulturell mångfald och mervärde för
organisationen. I en studie av 12 företag inom den lilla och medelstora sektorn pekar de deltagande företagen
ur ett kommersiellt perspektiv främst på personaltillväxt och därmed vinsttillväxt och en större marknad (4).
Som inneboende fördelar ger mångfald och inkludering möjlig inom företaget, även sociala initiativ, en form
av uppfyllelse och en bättre bild av företaget. Företagen redovisar också besparingar, som lägre
rekryteringskostnader, mindre sjukfrånvaro och större avkastning 
när det gäller utbildning eftersom människor stannar längre. 
Sociala initiativ gynnar därför enskilda medarbetare, som är 
mer nöjda med sitt arbetsliv, organisationen, som gynnas 
ekonomiskt och bildmässigt, och samhället, som växer 
på ett hälsosammare och mer inkluderande sätt.
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Övning 1

 
Förberedelsetid: 30 min
Längd: 1 tim

Miljö: öppet utrymme
Material: gamla kläder, verktyg eller
inspelningar, lådor, paneler, kartor 

Antal deltagare

Justeringar

Genomförande

Stegen: råvaror, föroreningar och hälsa; fabrikernas situation i förhållande till arbetsförhållanden; och
transparens.  

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.  

Handledaren kommer då att be arbetsgivarna att reflektera över sina leverantörskedjor och vilken inverkan de
kan få. De kommer att förses med kartor: och under stegen kommer varje arbetsgivare att försöka spåra sin
leveranskedja geografiskt och lägga till ytterligare aspekter som bör vägas in om de specifika sociala och
miljömässiga problemen.

Slutligen kommer en frivillig från gruppen kort presentera sina leveranskedjor och de relaterade problem som
gruppen hittade. Deltagarna kommer att diskutera med de andra om det faktiska inflytandet av våra val och de
potentiella förbättringarna som man skulle kunna överväga.

Handledarna kommer också att guida reflektionerna genom att lägga till andra perspektiv och aspekter som
relaterar till de oetiska och ohållbara värdekedjorna som en potentiell pådrivande faktor för migration. 
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Övning 1

 
 

Handledaren presenterar
leverantörskedjan för kläder

och  varje steg av produktionen
och dess påverkan. 

 

Arbetsgivaren ombeds beskriva sin
leverantörskedja för att stimulera
diskusion och ökat resonemang/

medvetenhet om den. 
 

Varje entreprenör spårar stegen för sin
leveranskedja på kartorna och anger
för varje plats vad som produceras

/vilket steg som representeras. 

3 frivilliga illustrerar sin
leverantörskedja med hjälp av kartorna
och de andra deltagarna ger dem förslag
på hur de kan förbättra den för att göra

leveranskedjan mer etisk och
inkluderande.

 

Bild från pilotimplementeringen....
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Övning 2

 
 

Förberedelsetid: 5 min
Längd: 30 min

Miljö: öppet utrymme
Material: blädderblock, penna,
papper och penna för deltagarna

Syfte: Ge konkreta exempel på sociala
initiativ som kan genomföras i deltagarnas
organisation

Justeringar för online utbildning

Genomförande

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. 

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:

En debatt inleds och båda sidor måste övertyga den andra med sina argument. Handledarna antecknar i 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. 
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Deltagarna tittar på en video om
ett inspirerande företag som

genomför socialt initiativ

Tränaren delar in deltagarna i två
grupper: 

skeptikerna och visionärerna

Varje grupp diskuterar och tar
fram fördelar eller nackdelar
med att genomföra sociala

initiativ i affärsvärlden

Sedan börjar en debatt och
varje lag måste övertyga den
andra om sina synpunkter 

Slutligen avslutar trainern med att
betona hur genomförandet av sociala

initiativ leder till fördelar för både
företag och samhället

Bild från pilotimplementeringen

Modul 4 - Socialt Initiativ
Övning 2

 
 

32



Modul 5 
Emotionell Stabilitet



Modul 5 - Emotionell Stabilitet 

Färdigheter och förmågor 
Hur man skapar inkluderande beteende i organisationerna på alla nivåer
 
Omdöme och antågande 
Inklusive ledarskap: vad ledare måste tänka på och hur de måste vara ett inkluderande team

Introduktion/bakgrund

Lärandemål (ILOs)

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.
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Modul 5 - Emotionell Stabilitet

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. 

Varför  är emotionell stabilitet viktigt
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. 
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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. 



Modul 5 - Emotionell Stabilitet 
Övning 1

 
Förberedelsetid: 15 min
Längd: 1 tim

Material: whiteboard och penna 

Minsta antal personer: 4

Justeringar: kan göras online om
man kan dela allas
erfarenheter/berättelser. 
Om det görs online, se till att
skriva ned din berättelse och
skicka till handledaren

Genomförande
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?")

 Efter varje berättelse förklarar deltagarna vilka känslor de kände igen i berättelsen och 

 skriver ned dem på whiteboarden.

 När alla känslor har skrivits ned på tavlan diskuterar deltagarna de känslor som orsakats och

hur de påverkat lagarbetet.

 Slutligen, väljer deltagarna en av berättelserna och "återskapar" den annorlunda så att hjälten

agerar mer känslomässigt stabilt.

1.

2.

3.

4.
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Modul 5 - Emotionell Stabilitet 
Övning 2 

 
Förberedelsetid: 15 min
Längd: 1 tim

Material: papper och penna 

Minsta antal personer: 4

Justeringar: kan göras online 

Genomförande
 Skriv 5 bra och 5 dåliga egenskaper hos dig själv.

 Ringa nu in de egenskaper som dina kollegor skulle beskriva dig med. Om du cirklade minst 5 egenskaper betyder

det att dina kollegor känner dig väl.

 Svara nu på följande påstående med ja eller nej.

 Jag uttrycker mina goda egenskaper för mina arbetskamrater.

Samarbetet i min arbetsgrupp fungerar smidigt.

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.

1.

2.

3.

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