
  

INSPIRATION MÅNGFALD 
– FÖRELÄSNINGAR – SEMINARIER – WORKSHOP 

 

 

 
 

 

”Vi är alla dom … för någon annan” 
– fördomar, normer och attityder 

 

För att skapa delaktighet, jämlikhet samt ett socialt hållbart och inkluderande samhälle  

behöver vi se på oss själva samt sätta våra egna fördomar och världsbild på prov. 

 

En workshop med utgångspunkt i mänskliga rättigheter - som syftar till att inspirera, reflek-

tera samt skapa förståelse och tankar kring de strukturer i samhället som påverkar oss.  

 

Vi och dom – hur ser vi på ”dom andra”? 

 Vad innebär det att bli bemött som grupp istället för individ? 

 Normer i samhället och normer hos oss 

Självkännedom och påverkan  

 Hur reagerar jag på det som är obekant för mig?  

 Hur ser mina normer ut – skiljer de sig åt i olika sammanhang? 

Öppenhet och inkludering 

 Mönster som stänger ute – mönster som öppnar upp 

 Förhållningssätt – attityder – bemötande 

 

En workshop som sätter deltagarnas egna fördomar, normer och attityder på prov… 

 

Vilka stänger du ute och vilka släpper du in? Utmana dig själv!  

 

 



  

Vem får vara med? 
– hur vi skapar en mer inkluderande organisation 

 

Vi vill ha en öppen organisation där alla människor kommer till sin rätt och där vi utgår från 

alla människors lika värde. Men hur skapar vi det? 

 

Vi utgår från diskrimineringsgrunderna samt mänskliga rättigheter. Vi tar avstamp i diskrimi-

neringslagen, så att vi uppfyller det som är lagstadgat - för att sedan gå vidare... 

 

 Syftet är att börja tänka hur människor ska känna sig välkomna hos oss – med oss och till-

sammans med oss.   

 

Diskriminering 

 Diskrimineringslagen – skärpt lagstiftning  

 Aktiva åtgärder, för att främja och förebygga diskriminering 

 Roller och ansvar – arbetstagare och arbetsgivare 

  

Strukturer och egen påverkan 

 Att göra det omedvetna medvetet 

 Att se sin egen organisations normer 

 Att skapa plats och sammanhang för egna och andras olikheter 

 

Makt – vem får utrymme och makt? 

 Normer och normers förhållande till makt 

 Att vidga normen 

 

Vi reflekterar kring frågor gällande mänskliga rättigheter, maktstrukturer, attityder, normer 

och tankemönster. Med normer menas alla de idéer, regler och föreställningar som formar oss 

som människor och avgör hur vi bemöter och upplevs i mötet med andra människor.  

 

Vad gör vi nu då? 

 Lust och verktyg 

 Att förändra – i det lilla och det stora 

 Att vara normkreativ – för att fler ska känna sig inkluderade hos oss 

 

En workshop som vill pröva, utmana, medvetandegöra och ge deltagarna nya tankeställningar 

- samt lust och verktyg att arbeta vidare för en mer inkluderande människosyn samt en mer 

hållbar arbetsmiljö.  

 

 

 

Vi vill ha en öppen organisation där alla människor kommer till sin rätt och där vi utgår från 

alla människors lika värde. Men hur skapar vi det? 

 

 



  

MOD – MÅNGFALD OCH DIALOG    
1 – 3 dagar 

 

MOD-konceptet syftar till att skapa ett delaktigt, jämlikt, socialt hållbart och inkluderande 

samhälle – med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.   

 

MOD-konceptet vill medverka till att skapa en kultur som ger förutsättningar för ett icke- 

diskriminerande förhållningssätt - ett förhållningssätt där mänskliga rättigheter och frihet  

gäller alla människor.  

 

 

MOD-PROCESSEN: 

 

Öppenhet  

 Tillit och trygghet 

 Delaktighet och dialog 

 

Mänskliga rättigheter  

 Mänskliga rättigheter och Diskrimineringslagen  

 

Självkännedom 

 Vi och dom - hur ser jag på ”dom andra”? 

 Hur reagerar jag på det som är obekant, ovant eller främmande?  

 Hur ser mina normer ut – skiljer de sig åt i olika sammanhang? 

 

Mångfald, normer och icke-diskriminering 

 Normer i samhället och normer hos oss 

 Mönster som stänger ute – mönster som öppnar upp 

 Hur skapar vi sammanhang där ingen blir illa behandlad eller förtryckt?  

 

Inkludering och delaktighet 

 Förhållningssätt – bemötande – inkludering - delaktighet  

 Förändring och framtid  

 

Utbildningen vill utmana, medvetandegöra och sätta deltagarnas egna tankemönster, världs- 

bild, attityder, fördomar, normer och attityder på prov…” insikter som sätter sig i kroppen” 

 

Utbildningen varvar teori med diskussioner, reflektioner, erfarenhetsutbyten, tankemodeller, 

värderingsövningar och perspektivövningar. Utbildningen kan genomföras på 1-3 dagar – mer 

tid ger djupare diskussioner, mer teori och fler övningar – tid för förankring och reflektion.  

 

Vilka stänger du ute och vilka släpper du in? Utmana dig själv och dina fördomar?  

 



  

HBTQIA – en rättighet att vara jag 

Genom en arbetsmiljö som bryter heteronormen och cisnormativiteten kan vi aktivt arbeta för 

människors lika värde och rättigheter. För en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö samt 

ett för alla hållbart arbetsliv. 

 Normer och normkritik 

 Heteronorm och cisnormativitet   

 HBTQIA-abc och grundläggande begrepp    

 

Vi går igenom hur rättigheterna har utvecklats för personer som identifierar sig som HBTQIA 

personer - samt hur det ser ut idag.  Deltagarna fått en grundläggande HBTQIA kompetens att 

praktiskt arbeta vidare utifrån på den egna arbetsplatsen.  

För att ge deltagarna en större kännedom och förståelse för innebörden av olika begrepp och 

frågor kring sexualitet och identitet - så kopplar vi kunskapspass gällande normer och norm-

medvetenhet till interaktiva övningar. Allt för att synliggöra, skapa medvetenhet och självkän-

nedom kring HBTQIA frågor – förankrade i oss själva.  

Workshopen kan genomföras på 3-4 timmar eller som en heldagsutbildning. Mer tid ger fler 

och djupare diskussioner, reflektioner och värderingsövningar. 

 

 

Missgynnad, diskriminerad eller kränkt? 

 
Reglerna i diskrimineringslagstiftningen är skärpta sedan 1 januari 2017.  

Arbetsgivaren ska nu arbeta ännu mer med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering 

och främja likabehandling. 

 

För att lyckas i arbetet med de aktiva åtgärderna behöver alla på en arbetsplats delta. 

Här finns stora likheter med arbetsmiljöarbetet och speciellt med arbetet att förebygga  

kränkande särbehandling. 

 

Missgynnad, diskriminerad eller kränkt? 

 Vad är diskriminering?  

 Vad skiljer diskriminering från kränkande särbehandling? 

 Vilka är diskrimineringsgrunderna? 

 Vad är aktiva åtgärder? 

 Vilken roll har jag som arbetstagare och vilken roll har arbetsgivaren 

 

Ett seminarium på 2-3 timmar där vi mixar teori med samtal och reflektioner. 

 

 

 



  

Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet 

 
Diskrimineringslagen har utvecklats och skärpts och nya regler gäller från 1 januari 2017. 

Nu utvidgas kraven på arbetsgivaren vad gäller det förebyggande och främjande arbetet, 

samt utifrån samtliga 7 diskrimineringsfaktorer.  

 

Nytt är också att en metod för detta arbete beskrivs och ska följas. Metoden liknar i allt vä-

sentligt det tillvägagångssätt som beskrivs för SAM, det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Kra-

vet på metodiskt arbete understryker att det är den praktiska tillämpningen av lagen som lag-

stiftaren och tillsynsmyndigheten lägger stor vikt vid. 

 

Diskrimineringslagens uppbyggnad och innehåll 

 Diskrimineringsfaktorerna 

 Förbud 

 Aktiva åtgärder 

 Arbetsgivarens roll och kravet på samverkan 

Aktiva åtgärder (fördjupning) 

 De fyra stegen i det förebyggande arbetet 

 Att integrera med andra processer i verksamheten, t ex arbetsmiljöarbetet 

 Vem har ansvar och hur ska vi samverka? 

AD domar och case 

 Vad kan vi lära av fall som tagits upp i domstol? 

 Har vi egna case 

Vårt eget arbete för likabehandling och mot diskriminering, Hur vill vi ha det? 

 Har vi risker för diskriminering i vår verksamhet? 

 Finns det hinder för likabehandling i vår verksamhet? 

 Vad har vi lyckats med, vilka styrkor har vi? 

 Vad behöver vi förbättra, ändra, göra mer av? 

 

En interaktiv utbildningsdag som är en mix av teori, reflektioner och diskussioner samt grupp-

arbeten. 

 

 
 

 

 

 

 



  

Kultur, religion och signaletik 

 
Seminariet ger nyttiga insikter för såväl arbetslivet som vardagen, samt en ökad förståelse för 

olika sätt att leva, tänka och tro. Seminariet skapar även tankar kring det vi ser – eller det vi 

tror att vi ser. Eller ser vi helt enkelt det vi vill tro? 

 

Signaletik – mat och kläder 

 Vad syns utåt? 

 Vad märks utåt? 

 Vilka blir konsekvenserna? 

 Vad är religion och vad är kultur? 

 Vad är helt enkelt ”bara modernt”… 

 

Ett interaktivt seminarium där vi lyssnar, ser och känner samt blandar teori med praktik,  

reflektioner och värderingsövningar. 

 

Seminariet kan genomföras på allt från 2-3 timmar till en heldag. Mer tid ger fler övningar 

och djupare diskussioner – upplägget beror även på gruppens storlek.  

 

 

 

Den Multireligiösa resväskan… 

– inkluderande och utvecklande 

 

Följ med på en resa genom världsreligionernas Sverige – en resa som ger dig en chans att  

bekanta dig med såväl de vardagsnära som det allra heligaste inom de sex stora världsrelig-

ionerna; judendom, kristendom, islam, hinduism, buddism och sikhism 

 

Vi tar upp likheter och skillnader, utbredning i världen och antal anhängare, men också mer 

vardagliga aspekter såsom matregler, klädkoder, religiösa symboler och bön. 

 

 Hur låter en moskéklocka? 

 Varför finns det O´ boy-paket bland de judiska föremålen? 

 Vad är halal mat? 

 Vilka är de fem föremål som en sikh bär på sig? 

 Måste muslimska kvinnor bära slöja?  

 Varför heter alla sikher Singh i efternamn?  

 Tror buddhister på Gud? 

 

Den multireligiösa resväskan är till brädden fylld med religiösa föremål och klädesplagg… 

Gissa prova, fråga, utforska och diskutera! 

 

 

 



  

Kulturkunskap och kommunikation   
– om möten och bemötande i vardagen  

 

Med nyfikenheten och intresse för människor som drivkraft har kursledaren försökt att förstå 

varför vi gör saker på så lika eller olika sätt i olika delar av världen. Ständigt ställt frågan  

varför och tålmodigt väntat på att få ett svar, svar som blivit en samling ”kulturkunskap”. 

 

”Kulturkunskap” 

 Kultur och samhällsliv i Afghanistan, Somalia och Syrien 

 Nutid och förutsättningar 

 Lojalitet och reaktioner  

Det goda mötet – för den öppna arbetsplatsen 

 Har det att göra med mig själv eller personen jag möter eller är det en kombination 

av båda? 

 Hur präglas vi av våra kulturmönster? 

 Vad händer när olika kulturer möts – i Sverige? 

 Finns det några universella rätt eller fel eller är allting onormalt normalt?  

 

En härlig kombination av teori, kunskap och erfarenhet som verkligen fångar, inspirerar och 

får oss att se på oss själva med egna och andras ögon.   

 

 

 

Kulturmöten i vården 

 
I det mångkulturella samhället är kunskapen om hur vi ska möta och bemöta varandra på ett 

medmänskligt och professionellt sätt nyckeln till ett bra samarbete. 

När kulturer från hela världen möts i den svenska sjukvården uppstår ofta funderingar och frå-

gor kring; hur ska önskemål bemötas och tillgodoses och när ska gränser dras? 

 Ur innehållet: 

 Kulturspecifik syn på hälsa och sjukdom. 

 Delaktighet i vården. 

 Synen på samt skillnaden mellan individ och gruppkultur. 

 Kort om Afghansk, syrisk och somalisk kultur och samhällsliv. 

 Varför är det självklara så svårt att förstå? 

 Familj, anhöriga och deras roll. 

 Hur undviker vi krockar? 

Seminariet ger ökade kunskap och därmed större möjligheter att hantera nya situationer och 

förstå de nya behov som uppstår när människor från många kulturer möts.  

 

Seminariet ger ökad insikt om betydelsen av den egna rollen i mötet med patienter från andra 

delar av världen – samt hur man kan skapa goda förutsättningar för dessa möten. 



  

Den Multireligiösa almanackan… ett verktyg som utvecklar 
 

Genom en multireligiös guidning går vi igenom de största världsreligionerna; judendom, kris-

tendom, islam, hinduism, buddism och sikhism – såväl det vardagsnära som det allra heligaste 

   

 Likheter och skillnader 

 Antal anhängare samt utbredning i världen/Sverige  

 Ljusfester under hösten  

 Fira sju nyår på ett år? 

 Vad går högtiderna ut på och hur firas de? 

 Högtider och religiösa föremål  

 

Vi tar ett extra fokus på viktiga högtider samt kopplar ihop guidningen med den multireligiösa 

almanackans möjligheter för ett inkluderande arbete såväl intern som externt.  

Den multireligiösa almanackan är, rätt använd, ett inkluderande och utvecklande verktyg vid 

exempelvis; schemaläggning, konferenser, nyårshälsningar, butiksaktiviteter samt planering 

av mässor och andra aktiviteter… 

 

Den multireligiösa resväskan är till brädden fylld med religiösa föremål …  

Gissa, fråga, utforska och diskutera! 

 

 

 

Multireligiösa almanackan                                                        
– inkluderande och kompetensutvecklande 

 

Den multireligiösa almanackan är en unik väggalmanacka med ett omfattande faktamaterial 

om sex världsreligioner i dagens Sverige. Här finns de viktigaste högtiderna inom islam, 

buddhism, kristendom, sikhism, judendom och hinduism. 

 

 Almanackan ger information om hur och varför de olika högtiderna firas samt hur det 

ser ut gällande de olika religionerna i Sverige. Almanackan tar även upp en rad olika 

nyårsfiranden som persiskt, kinesiskt och tibetanskt nyår. 

 Almanackan är ett pedagogiskt redskap för skolor, studiecirkeln, konfirmandundervis-

ningen samt i andra sammanhang gällande kompetensutveckling.  

 

Almanackan är utmärkt att använda för att planera arbetet på sjukhus, vårdinrättningar, skolor, 

inom socialförvaltningen samt inom olika organisationer och företag. 

 När är det dags att önska Glad Eid eller God Jul? 

 Hur många gånger kan man fira nyår på ett år? 

 Vad symboliserar Lotusblomman? 

 När infaller fettisdagen och firas den på olika sätt i olika länder? 

 Vilket datum firas Birgitta av Vadstena?  

 När vill hinduer och judar ha ledigt från skolan eller jobbet? 

 

Almanackan kombineras med fördel med en multireligiös guidning. 



  

ABC om mångfald, normer och HBTQIA   
– en interaktiv inspiration kring likt och olikt i arbetslivet 

 

Inspirationsseminarium som ger en grundkompetens kring normkritik och mångfald, 

HBTQIA i synnerhet. Seminariet syftar till att medvetandegöra och inspirera till tankeverk-

samhet och reflektion kring egna fördomar och tankemönster. 

  

ABC om mångfald, normer och HBTQIA 

• Paradigmskiften, mångfald och helhetssyn  

• Självkännedom och förståelse – hur är du programmerad?  

• Rädslor och försvar - Röda och gröna zoner 

• Personligt ansvar och egna val  

 

Normer, makt och organisationskultur 

• Likt och olikt inom den egna organisationen  

• Att odla öppenhet och tillit – förtroendefullt samarbete 

• Normkritik i beslutsprocesser  

• Mångfald och värdegrund  

• Checklista, tips för egen fördjupning  

 

Ett interaktivt och upplevelsebaserat seminarium där teori mixas med reflektioner och enklare 

övningar. Kan genomföras på 3-4 timmar. 

 

 

 

Mångfaldsboost – stand up föreläsning 

 

Kan du gissa vilken minoritet jag representerar?.... Jag är skåning! 

 

Detta är Sara Lunds kortaste "föreläsning" och den innehåller de roligaste bitarna från Saras 

föreläsningar. Samlat till en sorts stand up föreläsning - en Mångfaldsboost, om man så vill.  

 

Vardagen är full av märkligheter, men vi reagerar inte eftersom vi märkligt nog lärt oss, att 

vissa märkligheter inte är lika märkliga som andra märkligheter.  

 

Detta har att göra med alla de osynliga normer och värderingar som styr våra liv och hindrar 

oss från att tänka logiskt. Och det är just i mötet mellan normer och det vi tror är logik, som 

det uppstår många dråpliga och roliga situationer.  

 

Det blir många goda skratt när vi känner igen våra egna fördomar, felprogrammeringar och 

feltänk. Allt som är värt att ta på allvar är också värt att skämta om!   

 

En stand up föreläsningen på ca 1,5 timmar - passar bra som en ren underhållning med 

mycket skratt – men ändå med ett meningsfullt budskap.         



  

Vilka värderingar sitter i väggarna?  
– om arbetsplatskultur och mångfald  

 

Vi arbetar med att synliggöra normen för att visa på hur vi själva kan vara med och förändra 

för att nå och få en ökad mångfald på arbetsplatsen.  

 

Att arbeta för att öka mångfalden i den egna organisationen handlar om en förändrings-pro-

cess både på organisations- och individnivå. Det handlar om att synliggöra och förändra in-

terna maktstrukturer och system – samt att syna sina egna attityder, normer och värderingar. 

 

Att se normerna är nyckeln till en inkluderande arbetsplats 

 Sociala koder, strukturer och arbetsklimat  

 Vilka värderingar sitter i väggarna? 

 Att identifiera osynliga normer 

 Vad betyder mångfald för dig? 

 Kompetensförsörjning – mångfald som utvecklar 

 

Seminariet ger ökad kunskap om hur vi kan avläsa sociala koder samt se strukturer som på-

verkar arbetsklimatet på olika sätt. En kunskap som ger en ökad insikt om betydelsen av att 

arbeta för inkludering och mångfald.   

 

Seminariet varvas med teori, faktiska case, diskussioner, reflektioner och värderingsövningar.. 

Kan genomföras på halv- eller heldag. Mer tid ger djupare diskussioner och mer interaktivitet. 

 

 

Diskriminering 
– agera, hantera och inkludera   

 

Ett seminarium som handlar om alla människors lika värde samt rätt att få vara sig själva.  

Vi går igenom den svenska Diskrimineringslagen, de ändringar i lagen som gäller från  

1 januari 2017 – samt innebörd och arbetsgivaransvar.  

 

Mot diskriminering - för inkludering:   

 Vad betyder diskriminering? 

 Vilka olika former av diskriminering finns; vad är skillnaden på indirekt och direkt 

diskriminering samt trakasserier?  

 Vilka är diskrimineringsgrunderna? 

 Vilka skyddas av lagen och inom vilka områden? 

 Vem har skyldighet att vidta åtgärder om något händer? 

 Faktiska diskrimineringsfall 

 

Vi arbetar även interaktivt med våra egna värderingar för att bättre kunna agera utan att dis-

kriminera. Vi reflekterar kring några faktiska fall. 



  

Typiskt svenskt 

– kultur, nationalism och svenska värderingar 

 

Sverige beskrivs som ett mångkulturellt land bestående av många olika slags gemenskaper, 

värderingar och traditioner. Detta har väckt frågor som hur olika vi får lov att vara och är det 

viktigt att hitta och formulera våra gemensamma värderingar? 

 Vad är svensk kultur och svenska värderingar? 

 Är själva fråga uttryck för en nyuppväckt nationalism? 

 Är talet om svenska värderingar tom retorik som syftar till att exkludera människor?  

 

De gemensamma värderingar som gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är 

värda att försvara både på nationaldagen och alla andra dagar… 

 

En tankeväckande föreläsning och ett samtal om svenska värderingar, kultur och nationalism.   

Vi reder tillsammans ut begreppen, samtalar och reflekterar kring olika åsikter som hörs i  

dagens debatter. En föreläsning på 1,5-2 timmar 

 

 
 
Bekämpa rasism och kriminalitet med kärlek!  

 

Många är idag oroliga för utvecklingen i samhället - med ökad kriminalitet och med ett ökat 

flyktingmottagande. En oro och en rädsla som måste tas på allvar och bytas mot kunskap samt 

bemötas med kärlek och respekt.  

  

Från hat och rädsla till kärlek och respekt 

Möt Michael Lundh, f.d. Norrmalmspolis, som berättar hur hans egen värdegrund påverkades 

av det grupptryck som rådde inom polisen. En arbetsmiljö som gjorde att han började diskri-

minera och avhumanisera vissa utsatta grupper i samhället. Michael fick främlingsfientliga 

åsikter och övergav snabbt sina tidigare värderingar.  

 

Varför uppkom dessa fördomar och hur lärde sig Michael att bekämpa dem? 

De grupper han tidigare bemött med hat och rädsla började han att bemöta med kärlek och  

respekt. De grupper som tidigare sågs som fiender blev med tiden Michaels främsta lärare och 

tillsammans blev de brottsförebyggare. 

 

Följ med på en resa bland gängen, de brinnande bilarna under Husbykravallerna och bland  

rasisterna på Stockholms gator. En resa som handlar om hur Michael förändrades och hur vi 

alla kan förändras. Tillsammans kan vi bekämpa både rasism och kriminalitet  

– tillsammans kan vi skapa ett tryggare samhälle! 

 

Notera: möjlighet finns att köpa boken: Bekämpa rasism och kriminalitet med kärlek!  



  

Kultur, religion, livsåskådning och döden 
– hur ser vi på döden och hur hanterar vi sorgen 

 

 

Fler och fler medarbetare samt patienter eller brukare inom äldreomsorgen respektive sjukvår-

den har olika kulturell och religiös bakgrund. 

 

För att kunna bemöta patienter eller brukare, samt deras närstående, på ett respektfullt och 

professionellt sätt är det viktigt att vi har grundkunskaper om de vanligaste religionerna,  

livsåskådningarna och kulturerna. 

 

Under seminariet får deltagarna kunskap om olika religioner och kulturer - samt hur man 

inom dessa ser på döden och hanterar sorgen. 

 

 

Innehåll: 

 

 Egna erfarenheter av möten med olika kulturer och religioner 

 Symboler och religiösa föremål 

Så ser man på döden inom olika religioner 

Erfarenheter av olika situationer: 

- hur närmar man sig anhöriga 

- samma religion och olika praxis 

- lyhörd för den döendes och dess anhörigas önskningar 

- tips på vart man kan vända sig för att lära mer 

 
 

Ett mycket interaktivt seminarium där vi blandar teori med samtal och reflektioner samt olika 

värderingsövningar. 

 

Seminariet kan genomföras på 3-4 timmar. Mer tid ger fler och djupare samtal och verklig-

hetsanknutna situationer att reflektera kring. 

 

Kan även utökas med fördjupning inom någon/några religioner och tillsammans med utövare 

från respektive religion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tro, traditioner och kulturarv…  
– en multireligiös resa  

 

Följ med på en resa genom världsreligionernas Sverige – en resa som ger dig en chans att  

bekanta dig med såväl de vardagsnära som det allra heligaste inom de sex stora världs- 

religionerna; judendom, kristendom, islam, hinduism, buddism och sikhism 

 

Vi tar upp likheter och skillnader, utbredning i världen och Sverige samt antal anhängare - men 

också mer vardagliga aspekter såsom firandet av högtider, religiösa symboler samt olika seder 

och kulturella hantverk 

 

 Sveriges religiösa karta 

 Kläder - vad är religion, vad är kultur och vad är ”bara modernt”? 

 Religiösa föremål, hantverk och konst 

 Firandet av viktiga högtider 

 Kultur i förändring 

 Multireligiösa almanackan som verktyg (olika aktiviteter, mässor, nya målgrupper) 

 

Vi kopplar ihop guidningen med den multireligiösa almanackans möjligheter för ett inklude-

rande arbete såväl internt som externt. Vad går högtiderna ut på, hur firas de, vilka föremål är 

viktiga och hur kan vi skapa aktiviteter kring detta? 

 

 Nya arenor 

 Nya samarbetsmöjligheter 

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt bor här många människor för 

vilka tro, religion och kulturarv spelar en stor roll.   

 

 Bilden av ”den andra” 

 Hur skapar vi en respektfull dialog? 

 Hur skapar vi en positiv kontakt och ett inkluderande bemötande? 
 
Kunskap skapar förståelse och förståelse är grunden för att leva tillsammans – lär dig mer om 

människors tro och traditioner genom en multireligiös resa.  

 

Ett mycket interaktivt seminarium där vi mixar teori med värderingsövningar, diskussioner 

och reflektioner kring de olika religionerna. Den multireligiösa resväskan är till brädden fylld 

med religiösa föremål och klädesplagg…  

 

Gissa prova, fråga, utforska och diskutera! 

 

 

 

 

 



  

Romer i Sverige och världen 
– historia till nutid 

 

Romer i Sverige – då och nu 

 Vilka är gruppen romer och hur ser romernas historia och kultur ut? 

 Seder och bruk – kärnfamiljen och renlighetsregler  

Hur såg det ut för romer i Sverige på 40- och 50-talet? 

 Utanförskap – skolgång och rätten till bostad 

 2000 - Minoritetsstatus – innebörd 

 De fem romska undergrupper i Sverige 

Hur ser romernas situation ut idag? 

 Vad görs i Sverige idag för svenska/inhemska romer? 

 Nationella minoriteter  

 Användbara hemsidor 

Romer i världen – då och nu 

 Hur ser romers historia och situation ut i andra länder – specifikt Rumänien? 

 Vad hände i Rumänien efter revolutionen/kommunismens fall 1989? 

 Mänskliga rättigheter och utanförskap 

Hur ser situationen i Rumänien ut idag och varför ökar antalet romska tiggare som 

kommer till Sverige? 

 Vad görs i Rumänien för de inhemska romerna?   

 Vad görs i Sverige för de utländska romerna? 

 

Hur kan vi på ett konkret samt respektfullt sätt arbeta med och prata om dessa frågor?   

 

Ett interaktivt seminarium där vi blandar föreläsning med diskussioner och reflektioner. 

Kan genomföras på halv- eller heldag.  

 

 

Romers situation på den svenska arbetsmarknaden och i samhället 

 
Föreläsningen tar sin grund i en utredning kring diskriminering av romer på den svenska  

arbetsmarknaden, historiska fakta samt olika projekt som arbetar med integration av romer i 

det svenska samhället. 

 

 Kulturella åtskillnader 

 Exkludering i olika arbetssituationer 

 Hinder  

 Diskriminering 

 Inte samma möjligheter 

 Integration i samhället 

 

En föreläsning på 1-2 timmar där vi mixar teori med diskussioner och reflektioner. 



  

”Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan” 
– en interaktiv föreställning om att byta land, språk och kultur 

 

Tänk om du tvingades fly – eller valde att lämna Sverige … och hamnade i ett land där de 

flesta har andra värderingar än du är van att möta och i frågor som du tycker är viktiga.  

Dessutom talar de ett språk som du måste behärska för att skapa dig ett drägligt liv. 

 

Vi börjar med att byta perspektiv och försöka sätta oss in i flyktingen/invandrarens situation 

genom en ”interaktiv föreställning” som ger: 

 

 Goda råd från en erfaren TadzMbeKisk kurator till de svenska ”nyTadzMbeKerna” 

 Den första lektionen i och på ett besvärligt främmande språk 

 

I denna mycket konsekvent genomförda föreställning tvingas vi se våra egna fördomar och få 

upp ögonen för vad det verkligen innebär att kanske med hemska upplevelser i bagaget –  

försöka bygga upp ett nytt liv i en ny miljö på ett främmande språk - allt detta medan minnena 

tränger sig på. 

 

 På vilka områden skulle vi vara beredda att anpassa oss? 

 Vilka krav skulle vi ställa på TadzMbeKerna?  

 Var skulle vi försöka hävda vår ”rätt”; mat, kläder, boende, förhållandet mellan man 

och kvinna, chefens och min roll på arbetet, sättet att bedriva affärer, barnuppfostran, 

respekt för äldre eller synen på funktionsnedsättningar? 

 Hur fostras den unga generationen in i samhället? 

 Skulle vi vara beredda att bryta mot lagen om den gick tvärt emot vår övertygelse på  

områden där vi inte är beredda att kompromissa? 

 

Att vända på perspektivet ökar medvetenheten om vad som är jobbigt och vad vi behöver  

arbeta med och tänka på för att utveckla en bra introduktion och skapa ett integrerat samhälle. 

 

En interaktiv föreställning om att byta land, språk och kultur. Föreläsaren ger många exempel 

som ger deltagarna fördjupad insikt och ökad medvetenhet. Det blir många aha-upplevelser 

och skratt garanteras… men några ”fastnar nog i halsen”.  

 

Föreställningen är både tänkvärd, lättsam och humoristisk. ”Det man lär sig med ett skratt är 

lättare att komma ihåg”.  

 

Föreställningen passar i små och stora sammanhang, kan genomföras på 2-3 timmar eller mer. 

OBS! Föreställningen kan även genomföras på engelska. 

 

 

 

 

 



  

Rasism, fördomar och föreställningar 
 
Ett seminarium som handlar om fördomar, vardagsrasism, intolerans och dess konsekvenser - 

i förhållande till samhället, vardagen och arbetet 

 

 Fördomar och föreställningar 

 Rasism och normkritik 

 Källkritiskt perspektiv 

 Metoder och verktyg 

 

Under seminariet får deltagarna vägledning för att normkritiskt reflektera och diskutera kring 

den egna policyn och arbetsplatskulturen. Deltagarna får även prova på olika metoder som se-

dan kan användas i i vardagen, privat såväl som i arbetet. 

 

 

 

Vem har makt över dagordningen? 

 
Maktstrukturer bestämmer vilken tillgång till makt människor har i olika situationer.  

Genom ett intersektionalistiskt perspektiv kan vi förstå och analysera maktstrukturer.  

Perspektivet gör det lättare att se och förstå hur maktstrukturer skapas och fungerar.  

 

De faktorer som spelar roll – vad gäller hur vi blir bemötta och behandlas – är faktorer som 

bland annat kön, etnisk bakgrund, ålder, trosuppfattning, socioekonomisk status och sexuell 

läggning. Det är inte en faktor som är avgörande för bemötandet från andra människor, utan 

alla dessa faktorer spelar roll. Alla faktorer måste därför tas i beaktande för att förstå den  

befintliga maktstrukturen. 

 

 Egna värderingar – reflektioner 

 Hur andra ser på mig själv  

 Mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning 

 Härskartekniker – upptäcka och bemöta 

 Den egna arbetsplatsen, delaktighet och makt.  

 Vem har makt över dagordningen…  

 

Genom olika övningar får deltagarna reflektera över sina egna värderingar och över sig själva. 

Vi kopplar detta till mänskliga rättigheter, allas lika värde samt svensk lagstiftning.  

Genom olika metoder får deltagarna insikt hur de kan arbeta vidare på sin egen arbetsplats - 

för ökad delaktighet och inkludering.   

 

Ett seminarium ger insikt. En heldagsutbildning går djupare in i de olika frågeställningarna.  

 

 

 



  

Hör upp! 
– en kabaré för hörande 

 

Hör upp! är en kabaré sammansatt av en samling dråpliga, tråkiga, bisarra och roliga händel-

ser, tagna från verkligheten om hur det är att leva med en hörselskada i Sverige idag. 

 

Genom olika vardagliga händelser får deltagarna en insikt om hur omvärlden bemöter denna 

”osynliga” funktionsnedsättning. 

Varning för skratt, eftertanke och många aha-upplevelser. 

 

Efter föreställningen tar gärna skådespelarna en diskussion om tillgänglighet i allmänhet och 

om hörselfrågor i synnerhet. En föreställning med teater Hipp-Happ tar ca 45 – 60 minuter be-

roende på efterföljande diskussioner. Kan anpassas efter behov och önskemål. 

 

 

 

Livet rullar vidare… 
– många tror att han har ett handikapp, trots att han inte spelar golf… 

 

En humoristisk föreställning med en stor skopa provokation, i gränslandet till att vara teater. 

Föreläsaren berättar om sitt liv och om hur han ser på omvärlden ur sin rullstols perspektiv.   

På ett annorlunda och ofta humoristiskt sätt vänder han ut och in på olika begrepp. 

 

 Vad är god respektive bristande tillgänglighet? 

 Vad innebär ett gott eller bristande bemötande? 

 Kan allt vara tillgängligt för alla? 

 Är tillgänglighet en investering för framtiden? 

 Kan vi tjäna pengar på tillgänglighet? 

 

Enligt lag skall alla enkelt avhjälpta hinder vara borta till utgången av 2010 - vad är ett enkelt 

avhjälp hinder egentligen? Går det att göra allt tillgängligt för alla när en synskadad med en 

ledarhund inte kan vara i samma rum som en päls allergiker?  

 

En föreställning som överraskar, väcker frågor och ger åhörarna en rejäl tankeställare.  

Provocerar, inbjuder till diskussioner och skruvar på verkligheten – minst ett halvt varv.  

 

Föreställningen tar 2 timmar, kan utökas med någon form av workshop.           

 

 

 

 

 

 

 



  

Minska kulturkrockarna - förstå och agera inom kulturen  
– interkulturell kommunikation  

 

Varje kultur har sina egna egenheter som innebär olika kulturella utmaningar.  

Det handlar om att förstå och agera inom kulturen - helt enkelt att bli bättre på interkulturella 

relationer och undvika onödiga missförstånd och konflikter. Seminariet hjälper deltagarna att 

utveckla sin förmåga att hantera dessa situationer på ett positivt och konstruktiv sätt. 

  

Definition på interkulturella relationer 

För att få en bättre förståelse av vad som händer i ”kulturkrockandet” behöver vi definiera vad 

Interkulturell kommunikation är. 

  

Vad är subkulturer och hur påverkar det våra kulturkrockar? 

Ett land består oftast av något vi kallar för subkulturer, människor med en annan livsstil och 

ett annat kommunikationsmönster än samhället i övrigt - vilket kan leda till kulturkrockar. 

  

Influenser av kommunikation 

Kommunikationen mellan människor från olika kulturer kan variera beroende på: uppfattning, 

social organisation, verbala språket och icke-verbala processor. Skillnader i kultur kan orsaka 

svårigheter i kommunikationen. Även om inte alla svårigheter kan undvikas helt, finns möj-

liga lösningar. 

  

De största utmaningarna med kulturkrockar och hur vi hanterar dessa 

I kommunikationen mellan människor av samma kultur, tolkar/utgår såväl sändaren som mot-

tagaren ifrån att kommunikationen bygger på liknande värderingar, övertygelser och förvänt-

ningar på beteendet. Men när mottagaren av meddelandet är en person från en annan kultur, 

använder mottagaren information från hens egen kultur för att tolka meddelandet.  

Det budskap som mottagaren tolkar kan vara mycket annorlunda från vad som avsetts. 

 

Konflikthantering 

Hur löser vi de konflikter som uppstår? Vi arbetar med praktiska övningar i konflikthantering. 

  

Seminariet är interaktivt med en blandning av teori och praktiska övningar – för att ge ökad 

insikt, förståelse och lärande. 

 

Kan genomföras på 2-3timmar upp till en heldag. 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta  
Eva Rundlöf 0704-62 49 30 eller eva.rundlof@sensus.se 


