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Ledarguide 

 

Innehåll 

1. Förbered arbetet med webbstödet Inkluderande arbetsmiljö 

2. Mötesledarens roll 

3. Översikt över webbstödet 

4. Planera tiden för de olika tillfällena 

5. Avgör hur ert arbete med materialet blir så meningsfullt som möjligt 

6. Förberedelser 

 

 

1. Förbered arbetet med webbstödet Inkluderande arbetsmiljö 
Den här guiden riktar sig till dig som ska leda arbetet med Partsrådets webbstöd Inkluderande 
arbetsmiljö i en partsgemensam grupp på din arbetsplats (hädanefter kallad för ”grupp”).  

Guiden berättar om förberedelser och ger dig frågor att fundera över inför ert arbete med webbstödet. 
Guiden berättar också hur du kan förbereda gruppens arbete med respektive del i webbstödet.  

Om du har frågor om webbstödet går det bra att höra av sig till programmet för Hållbart arbetsliv på 
Partsrådet.   

Webbstödets delar innehåller instruktioner   

Den största delen av materialet i webbstödet kan ni gå igenom och arbeta med tillsammans i er grupp. Ni 
kan gå igenom materialet ett avsnitt i taget och följa de instruktioner som finns i varje del.    
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2. Mötesledarens roll  
Praktiska aspekter  

Som mötesledare ansvarar du för de delar som inte innehåller instruktioner och som behöver specifika 
förberedelser. Du kan förbereda själv eller fördela uppgifter till flera i gruppen. Det är också bra om du 
ansvarar för att:  

• Sätta och hålla tidsramarna för ert arbete med webbstödet 

• Sammanfatta och förtydliga vad gruppen kommer fram till och beslutar, till exempel när ni 
planerar ert arbete 

• Samla dokumentationen från ert arbete så att den är tillgänglig för alla i gruppen 

• Samordna kommunikationen i gruppen mellan tillfällena.   

 
Webbstödet tar upp utmanande frågor 

Det är bra att vara förberedd på att webbstödet tar upp frågor om bland annat  

• Kränkningar 

• Diskriminering 

• Normer 

• Makt 

• Inkludering och exkludering  

• Psykisk ohälsa i arbetet  

Vilka ämnen som kommer upp beror på de vägval ni gör under arbetets gång och vilka behov som 
framträder på just er arbetsplats.  

Frågorna kan väcka många olika känslor och tankar i gruppen. Deltagarna kan uppleva dem som laddade 
eller ovana att prata om. Olika deltagare kan ha olika stor förförståelse för ämnet och olika personliga 
erfarenheter av arbetsmiljö och likvärdighet i arbetet. Erfarenheter av att själv följa eller bryta mot olika 
normer på arbetsplatsen eller i samhället kan också påverka ingångarna i samtalet. Dessa aspekter är 
viktiga för dig som mötesledare att ha i åtanke.  
 
Se till att samtalen är relevanta 

Webbstödet innehåller instruktioner för strukturerade samtal och interaktiva övningar. Det är dock inte 
säkert att samtalen som uppstår i gruppen följer den tänkta strukturen. Många frågeställningar saknar 
givna svar och samtalen kan därför ta olika riktningar. Därför kan du som mötesledare behöva leda 
samtalen rätt.  
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Du kan behöva se till att gruppen håller fokus på  

• Frågorna i materialet 

• Syftet med de olika delarna av stödet  

• Vad ni som grupp behöver för att ert arbete med webbstödet ska bli så meningsfullt som möjligt. 

 
Här nedanför ser du en lista över frågor som det är bra om du tänker igenom innan ni sätter igång med 
webbstödet.  

• Har du själv erfarenhet av att pedagogiskt hantera och leda samtal som kan skapa mycket känslor 
och reaktioner? Om inte, vad kan du behöva för stöd för att göra detta på ett bra sätt?  

• Vilken erfarenhet har ni som grupp av att samtala om den här typen av frågor? Hur är 
samtalstonen generellt i gruppen? Vad behöver du som ledare tänka på för att skapa ett så tryggt 
rum som möjligt för alla i gruppen?  

• Vilka förkunskaper har du kring de ämnen som berörs i webbstödet (arbetsmiljö, likabehandling 
och vissa aspekter av kompetensförsörjning)? Är det några frågor eller områden som du känner 
dig osäker kring? Behöver du stöd i någon form? 

• Vad kan du göra för att alla ska delta aktivt i arbetet med webbstödet?  

• Hur kan du göra för att hjälpa deltagarna att behålla sina professionella roller i kunskapsbaserade 
samtal, och inte fastna i personliga åsikter eller erfarenheter?  

• Hur ska du hantera härskartekniker eller kränkningar, om de skulle förekomma i ert samtal? Hur 
ska du hantera eventuella konflikter? 

• Hur ska du agera om det skulle komma fram information om misstänkt kränkning, diskriminering 
eller andra känsliga ärenden utanför er grupp?  

• Hur kan du göra syftet med webbstödet tydligt för alla i gruppen, så att förutsättningarna för att 
påbörja arbetet är så bra som möjligt? 

 
Fundera på vilka förutsättningar som krävs för att ni ska kunna arbeta meningsfullt med webbstödet i 
gruppen. Efter det kan ni börja planera in tillfällena. 
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3. Översikt över webbstödet 
De olika delarna i webbstödet har olika syften.  

Syftet med Del 1 Lika villkor i arbetslivet  

• Att motivera till att arbeta med webbstödet, genom kunskap om behovet av mer inkluderande 
arbetsplatser. 

• Att inspirera till att bredda arbetsmiljöarbetet, så att det inkluderar fler aspekter av 
likabehandling och kompetensförsörjning. 

• Att ge stöd i hur ni kan ta reda på mer om utformningen av er arbetsplats. 

Syftet med Del 2 Utforma en arbetsplats för alla 

• Att fördjupa förståelsen för behovet av arbetsplatser för alla.  

• Att inspirera till nya arbetssätt genom exempel på insatser och metoder. 

• Att ge stöd i att identifiera prioriterade områden att arbeta med på er arbetsplats och att välja 
relevanta insatser. 

Syftet med Del 3 Följ upp arbetet  

• Att fördjupa gruppens lärande genom reflektion kring ert arbete med En arbetsplats för alla. 

• Att ge stöd i uppföljning av valda insatser och planering av fortsatt arbete. 

 

På nästa sida ser du en bild över webbstödet som helhet och de olika delarna som ingår. 
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 Ungefärlig tidsåtgång DEL 1: LIKA VILLKOR I ARBETSLIVET Arbetsblad 

 15 min 1. Introduktion  

 50 min 2. Lika villkor i arbetslivet?  ”Diskutera filmen Leo” 
”En bit fram - Ledarguide” 

3h 30 min 3. Holistiska perspektiv på en arbetsplats för alla  

 20 min 4. Undersök er arbetsplats ”Exempel på områden att undersöka” 

 45 min 
5a. Bredda analysen:  
Medarbetarenkät som 

verktyg 

5b. Bredda analysen:  
Skyddsrond som verktyg 

(5a) ”Exempel på frågor till medarbetarenkät” 
(5b) ”Rita medarbetaren” 

(5b) ”Planera en skyddsrond” 

 10 min 6. Inför nästa steg  

 Ca 1-2 månader Arbetsplatsen arbetar med vald undersökning  

 Ungefärlig tidsåtgång DEL 2: UTFORMA EN ARBETSPLATS FÖR ALLA Arbetsblad 

 10 min 1. Introduktion  

 25 min 2. Från hinder till möjligheter  

3h 40 min 3. Bredda analysen: Diskutera resultat ”Reflektionsfrågor kring resultat” 

 25 min 4. Exempel på åtgärder  

 45 min 5a. Exempel på åtgärd:  
Inkluderande möten 

5b. Exempel på åtgärd: Inkluderande 
samarbete 

(5a) ”Reflektion möten idag” 
(5a) ”Inkluderande mötesmetoder” 
(5b) ”Reflektion samarbeten idag” 
(5b) ”Inkluderande samarbeten” 

 10 min 6. Planera nästa steg  

 Ca 3-6 månader Arbetsplatsen arbetar med valda åtgärder  

 Ungefärlig tidsåtgång DEL 3: FÖLJ UPP ARBETET Arbetsblad 

 10 min 1. Introduktion  

1h 40 min 2. Följ upp arbetet ”Diskutera uppföljning” 
”Samtal om fortsatt arbete” 

 10 min 3. Avrundning  
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4. Planera tiden för de olika tillfällena 
Planera så att ni gör de tre delarna i webbstödet med ett par månaders mellanrum. När ni börjar på en 
ny del ska ni fortfarande komma ihåg innehållet från förra delen och ha kvar energin i arbetet. Samtidigt 
behöver ni tillräckligt med tid mellan tillfällena, så att ni hinner med arbetet som ska göras då. Ungefär 
två månader mellan varje del brukar vara lagom. 

Innan del 1 

Innan del 1 behöver du ungefär 1 - 2 timmar för att göra de förberedelser som vi har beskrivit här 
ovanför, och som det står om längre ner. 

Mellan del 1 och del 2 

Mellan del 1 och del 2 behöver ni som grupp ha tillräckligt med tid för att göra något av följande 
alternativ: 

• genomföra en skyddsrond  

• testa en enkät. Ni kan även testa ett urval av enkätfrågor på en mindre eller större del av 
personalgruppen och sammanställa resultatet. genomföra någon annan typ av undersökning på er 
arbetsplats och dokumentera resultatet. 

Under del 1 kommer till att besluta tillsammans vilken typ av undersökning ni vill och kan göra.  

Mellan del 2 och del 3 

Mellan del 2 och del 3 behöver ni som grupp ha tillräckligt med tid för att genomföra minst en åtgärd 
eller insats som främjar en arbetsplats för alla. Ni ska då utgå från resultatet av er tidigare undersökning. 

Under del 2 kommer ni att besluta tillsammans vilken typ av åtgärd ni vill och kan genomföra.  

Tidsåtgången för varje del 

Del 1 och del 2 ska kunna genomföras på ungefär 3 timmar per del. Del 3 beräknas ta ungefär 1 timme. 
Tidsangivelserna är dock uppskattningar – just er grupp kan behöva mer eller mindre tid för något 
moment.  

Om ni vill dela upp ert arbete med del 1 och del 2 i fler kortare tillfällen så går det givetvis bra. Här 
nedanför finns ett förslag på en uppdelning: 

Första tillfället: del 1, avsnitt 1 – 3 (cirka 95 minuter) 

Andra tillfället: del 1, avsnitt 4 – 6 (cirka 75 minuter) 

Tredje tillfället: del 2, avsnitt 1 – 3 (cirka 75 minuter) 

Fjärde tillfället: del 2, avsnitt 4 – 6 (cirka 85 minuter) 
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5. Avgör hur ert arbete med materialet blir så meningsfullt som möjligt  
Varje statlig arbetsplats arbetar redan med arbetsmiljö, likabehandling och kompetensförsörjning. 
Webbstödet En arbetsplats för alla är ett stöd för det partsgemensamma arbetet. Syftet är att bredda 
och fördjupa det befintliga arbetsmiljöarbetet, och därmed skapa möjligheter att nå bättre resultat.  

Vi på Partsrådet tror att det bästa sättet att uppnå syftet på är att kombinera reflektion, lärande och 
praktiskt arbete. Webbstödet innehåller därför kunskapsdelar och reflekterande övningar som ger en 
grund för arbetet med de mer konkreta verktygen och metoderna.  

Eftersom webbstödet är ett stöd i ert befintliga arbete, behöver ni lägga upp ert arbete med materialet 
på ett sätt som blir meningsfullt för er. Utgå från de behov och förutsättningar som finns på just er 
arbetsplats och i er grupp.  

Ni kan välja att arbeta enbart med delar av materialet, om ni bedömer att det är mest relevant för er. 
Det kan till exempel vara om samtliga i er grupp redan har hög kunskap inom de områden som berörs i 
materialet. Det kan också handla om att ni redan arbetar med de koncept och metoder som webbstödet 
innehåller. 

Anpassa språket så att det passar er 

Webbmaterialet är utvecklat för att kunna användas av partsgemensamma grupper på alla Sveriges 
statliga myndigheter, oavsett myndighetens uppdrag eller organisation. Det betyder att materialet kan 
innehålla ord som inte är relevanta för er. Byt ut specifika termer i samtal eller andra övningar om ni 
behöver det. 
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6. Förberedelser 
Allmänna förberedelser 

• Avsätt minst en timme inför varje del av webbstödet för att förbereda. 

• Titta igenom det upplägget för den del ni ska jobba med i förväg, så att du vet vilka ämnen och 
frågeställningar som kommer att beröras. 

• Fundera ut hur ni bäst ska hålla de angivna tiderna. Planera också in tid för pauser.  

• Titta igenom de olika arbetsbladen med samtalsfrågor och övningar som finns i avsnitten. I dem 
finns det ibland  specifika förberedelser som du som ledare ansvarar för. Längre ner finns en 
översiktlig beskrivning alla arbetsblad.  

Om ni ska genomföra stödet på plats och inte digitalt, kontrollera att ni har tillgång till en lämplig plats 
och rätt utrustning.  Generell utrustning som behövs inför alla delar är: 

• En eller flera och stabil internetuppkoppling 

• Projektor, storbildskärm eller motsvarande 

• Högtalare för uppspelning av filmklipp. 

Bestäm i förväg om ni enbart ska använda en dator kopplad till en projektor, eller om alla i gruppen 
också ska använda sina personliga datorer för att parallellt kunna följa med i webbstödet på egen hand. 
Det kan vara relevant om någon behöver förstora text, ladda ner filmmanus som textfil, eller som vill 
ladda ner alla arbetsblad på sin egen dator. Utgå från vad som blir mest tillgängligt för alla i gruppen. 

Förberedelser inför del 1: Olika villkor i arbetslivet 

I del 1 arbetar ni med att utöka förståelsen för vad lika villkor i arbetslivet kan betyda. Ni får även hjälp 
att undersöka och analysera hur det ser ut hos just er. Som analysverktyg får ni möjlighet att välja att 
mellan att arbeta med medarbetarenkäter eller skyddsronder. 

Till denna del behöver du ta med: 

• Skrivpapper och pennor till alla deltagare. 

• Ett stort blädderblock eller en whiteboard med tillhörande pennor.  

• Några paket med post-it-lappar.  

Om du vill kan du skriva ut eller mejla till deltagarna: 

• Manus till filmklipp och videoföreläsningar, så att den som vill eller behöver läsa för att lättare 
hänga med i filmen ska de kunna göra det. Videorna ligger i avsnitt: 1, 2, 3, 5b. 

• Arbetsbladen.  
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Du behöver också läsa igenom, förbereda och printa samt klippa isär pappersbitar till övningen ”En bit 
fram.  

Förberedelser inför del 2: Utforma en arbetsplats för alla 

I del 2 arbetar ni med att diskutera resultatet av era tidigare analyser. Ni jobbar också med att utveckla, 
planera och genomföra en av två åtgärder: inkluderande möten eller inkluderande samarbeten. 

Till denna del behöver du ta med:  

• Skrivpapper och pennor till alla deltagare. 

• Ett stort blädderblock eller en whiteboard med tillhörande pennor.  

• Några paket med post-it-lappar. 

Om du vill kan du skriva ut eller mejla till deltagarna: 

• Manus till videoföreläsningar och ljudberättelse, så att den som vill eller behöver läsa för att 
lättare hänga med i filmen ska de kunna göra det. Videorna ligger i avsnitt 1, 4, 5a, 5b. Ljuddramat 
ligger i avsnitt 2.  

• Arbetsbladen.  

Gå igenom resultatet av er undersökning innan del 2 Utforma en arbetsplats för alla 

I del 1 planerar ni för att undersöka och analysera er arbetsplats. Undersökningen genomförs när ni har 
avslutat del 1, innan ni börjar med del 2. I del 2 ska ni reflektera kring vad ni har kommit fram till i avsnitt 
3 ”Bredda analysen: diskutera resultat”. Innan ni genomför det här avsnittet är det därför viktigt att ni 
har gått igenom resultatet av analysen. Det kan även vara bra att sammanfatta resultatet av analysen 
och gå igenom det i början av avsnitt 3. 

Förberedelser inför del 3: Följ upp arbetet 

I del 3 utvecklar ni ert arbete vidare och följer upp det.  

Till denna del behöver du ta med: 

• Skrivpapper och pennor till alla deltagare. 

• Ett stort ritblock eller en whiteboard med tillhörande pennor.  

• Några paket med post-it-lappar, gärna i minst tre färger 

Om du vill kan du skriva ut eller mejla till deltagarna: 

• Manuset till videon i några exemplar, så att om någon vill eller behöver läsa för att lättare hänga 
med i filmen ska kunna göra det. Videon ligger i avsnitt 1. 

• Arbetsbladet. 


