
VERKTYGSLÅDA  
FÖR MAWIC 
COACHER

VEM ÄR DENNA VERKTYGSLÅDA TILL FÖR?

Denna verktygslåda riktar sig till människor som hjälper migranter att integreras på arbetsplatsen, 
särskilt om du gör detta i egenskap av coach. Vi har utvecklat denna verktygslåda som ett verktyg 
till utbildningsprogrammet Migration and Workplace Integration Coach. Både utbildningen och 
verktygslådan utvecklades som en del av MaWIC-projektet. Oavsett om du har utbildat dig till 
migrations- och arbetsplatsintegreringscoach eller har liknande roll så är den här verktygslådan 
till för dig! För enkelhets skull, kommer vi i denna verktygslåda att hänvisa till coaching-rollen som 
”MaWI-coach”.

MaWI-coachen utvecklar en inlärningsmiljö som är relevant och med migranten i åtanke, det vill 
säga den som blir coachad och dennes kulturella och sociala erfarenheter. De fungerar som gui-
der, medlare, konsulter, instruktörer och språkrör för migranter, och bidrar till att effektivt koppla 
ihop deras kulturella och samhällsbaserade kunskaper till att utveckla sina medborgerliga kom-
petenser och färdigheter. Trots att MaWIC-projektet var inriktat på tre sektorer som exempel – 
hälsovård, logistik och bil – kan själva utbildningen och innehållet i verktygslådan användas av 
coacher som arbetar med migranter inom alla sektorer.
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VAD ÄR SYFTET MED DENNA VERKTYGSLÅDA?

Verktygslådan är utformad för att hjälpa migrations och arbetsplatsintegrationscoacher i deras 
dagliga arbete. Det är en samling resurser som är inriktade på denna mycket specifika coaching-
verksamhet. Dessa resurser inkluderar specifika frågor och koncept som du ofta kommer att kon-
fronteras med och tips om hur man hanterar dem, men också mycket praktiska verktyg och metoder 
som du kan tillämpa i ditt dagliga arbete som coach. Denna verktygslåda är dock inte utformad för 
att fungera som eller ersätta utbildning på något sätt. Vi utgår från att användarna av verktygslå-
dan redan har genomgått utbildning inom området coaching och interkulturella kompetenser och/
eller har en viss erfarenhet inom området. Så coaching och frågor som interkulturell kommunikation, 
mångfaldshantering och liknande bör inte vara nytt för dig när du använder denna verktygslåda.

HUR KAN JAG ANVÄNDA DEN?

Som beskrivits ovan är denna verktygslåda en samling resurser som vi har identifierat vara an-
vändbara i det dagliga arbetet för en coach. Den är uppdelad i enskilda kort som hanterar speci-
fika frågor och aspekter av coaching och integrationsprocessen, till exempel kommunikation. Den 
innehåller även konkreta verktyg som mallar och övningar. Du kan använda verktygslådan för 
orientering och inspirationsändamål eller så kan du leta efter konkreta förslag och lösningar på 
frågor som uppstår under ditt arbete. Denna verktygslåda är inte utformad för att vara uteslutande 
eller allenarådande. Vi är säkra på att du redan tillämpar en hel del användbara verktyg. Det är 
därför vi uppmuntrar dig att betrakta denna verktygslåda som ett pågående arbete. Känn dig fri att 
skriva ut den och lägga den i en mapp, använda enskilda kort för specifika frågor, ta ut verktyg som 
inte fungerar för dig och lägga till andra som du har stött på någon annanstans. I korthet, använd 
detta som en pool av resurser för att vidareutveckla och anpassa sig till dina egna behov!

YTTERLIGARE LÄSNING OCH RESURSER

Vi har inkluderat länkar till resurser och bakgrundsinfor-
mation till alla kort i den här verktygslådan. Vi vill upp-
märksamma er på några andra MaWIC projektresultat. I 
Erasmus+-projektet “MaWIC – Facilitating Migration and 
Workplace Integration with Qualified Personnel and Con-
cepts” har vi utvecklat en rad resurser som är intressanta 
och hjälpsamma för dig om du arbetar i en roll som liknar 
den vi kallar MaWI-coach. Kolla gärna in våra projektre-
sultat som består av:  

• en inlärningsresultatprofil för MaWI-coacher, som 
belyser de kompetenser som är avgörande för denna 
roll;

• en utbildning för MaWI-coacher, i form 
av en utbildningshandbok. Även om 
denna utbildningshandbok är inriktad på 
utbildningsleverantörer som vill utbilda MaWI-
coacher, kan detta resultat också vara särskilt 
intressant för dig, särskilt eftersom du hittar värdefull 

bakgrundsinformation inom området, handboken 
utvecklar även innehållet i denna verktygslåda som av 
naturen är mer övergripande och mindre omfattande 
än kursmaterialet;

• en verktygslåda för arbetsgivare som ska (eller 
planerar att) anställa migranter. En verktygslåda med 
liknande struktur som denna, men den är riktad till 
företag i deras arbetsgivarroll, vilket ger en hel del 
värdefulla tips och information som är till hjälp när 
man vill anställa migranter, och

• rekommendationer för en framgångsrik integration av 
migranter på arbetsplatsen

Ovanstående och mer finns på vår projektwebbplats: 
https://www.project-mawic.eu/
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1. RAMVILLKOR FÖR EN  
FRAMGÅNGSRIK INTEGRATIONSPROCESS

I inledningen till denna verktygslåda har vi re-
dan talat om coachens roll, eller snarare, för 
våra syften: MaWI-coachen. I coaching, och 
i interkulturell kommunikation är attityder och 
övertygelser avgörande. Det är viktigt att du är 
medveten om detta! Du kommer förmodligen 
att ha reflekterat över dina attityder, övertygel-
ser och kompetenser i din tidigare coach-utbild-
ning. På samma sätt är det för en framgångs-
rik integration på arbetsplatsen också viktigt 
att ta en närmare titt på hela organisationens  

kultur och attityd. Vilka övertygelser och attity-
der har dina kollegor, överordnade, av perso-
nalen i stort och vilken övergripande företags-
kultur visas på din arbetsplats? 

Nedan har vi listat några viktiga ramvillkor när 
det gäller attityder och övertygelser som är 
avgörande för en framgångsrik integrations-
coaching-process, som inte bara gäller dig som 
coach utan också ditt företag i stort.

RAMVILLKOR FÖR FRAMGÅNGSRIK 
INTEGRATIONSCOACHNING

Allas ansvar

Integration är allas uppgift, och detta bör göras tydligt 
och uttalat. Teorier innebär att ledningens tydliga enga-
gemang och uttryckliga stöd är viktigt för att integrationen 
ska genomsyra hela företaget och värderas av medarbe-
tarna. Ledningen bör klargöra att integration är en nyckel-
fråga och en avgörande del av företagskulturen! Alla kol-
legor bör veta vad det innebär för dem personligen och 
dig som coach men också dina överordnade bör avsätta 
tillräckligt med tid och resurser för att skapa medvetenhet 
hos alla i frågan.

Kulturell medvetenhet

Kulturell kompetens, interkulturell kompetens, tvärkulturell 
kompetens, det finns många begrepp och de skiljer sig nå-
got åt, men grunden är att bli medveten om din egen kultur 
i förhållande till andra kulturer och att utveckla förståelse 
för dessa skillnader. Det handlar om en medvetenhet om 
hur din egen och andra människors beteenden, attityder 
och övertygelse är kopplade till kultur och kulturella nor-
mer och en förmåga att förstå och tolka andra människor 
utifrån den kulturella bakgrund de har. Svenskar har till 
exempel tydligare gränser mellan arbets- och privat-
liv och kan uppfattas som mer asociala, tråkigare och  

 
 
svårare att lära känna när de inte vill umgås efter arbets-
tid. Medvetenhet om detta, från svenskar och människor 
från andra kulturer gör det möjligt att undvika missförstånd 
och beteenden kan tolkas utifrån den kunskap man har 
om kulturella skillnader. MaWI-coacher ska kunna skapa 
en miljö som uppmuntrar och omfamnar kulturen hos mig-
ranten. Coachen bör använda migrantens kulturella er-
farenheter som en grund på vilken man kan utveckla sina 
medborgerliga kunskaper och färdigheter. Nyfikenhet och 
öppenhet är nyckeln.

Lyssna och lär

Det är lätt att tro att värdlandets sätt är det enda sättet och 
det bästa sättet att göra saker. Det kan vara fallet, ound-
vikligt så, men saker och ting kan alltid bli bättre, och vi 
kan alla lära av andra sätt, få nya perspektiv och insik-
ter och öka vår förståelse för andra människor. Om vi är 
öppna och villiga att lyssna kan en person utifrån komma 
med nya infallsvinklar eller konkreta tips som utvecklar 
verksamheten och gör arbetsplatsen mer effektiv. Det kan 
vara direkt kopplat till olika kulturer, som språk, kontakter i 
andra länder och förståelse för hur man tänker inom andra 
kulturer, men också saker som mer handlar om den egent-
liga yrkesutövningen.
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REFERENSMATERIAL, VIDARE INFORMATION OCH YTTERLIGARE RESURSER

• Modul 2 om Diversity Management i företag! Detta inkluderar några intressanta aspekter på företagskultur.

• Modul 9 om praktiska idéer och tips om hur man får med ledning och HR.

PRAKTISKA TIPS  
OCH FÖRSLAG 

Få med ledningen!

Detta är viktigt inte minst eftersom processen bara 
kan bli framgångsrik om resurserna är de rätta. Det 
är även viktigt att föregå med gott exempel, före-
tagskultur är alltid beroende av attityden i ledningen.

Ge företagpersonalen interkulturella  
utbildningsmöjligheter

Integration och mångfald fungerar bara när det är 
en flerriktningsprocess. Det är inte en enkelriktad 
väg där endast migranten är tänkt att integreras i en 
homogen och statisk organisation. Vilken organisa-
tion kan sägas vara kulturellt homogen ändå? Detta 
fungerar bäst om alla inblandade personer är med-
vetna om kulturella begrepp, medvetna om sin egen 
identitet och identitet som begrepp, om de har re-
flekterat över innebörden av kultur för sig själva som 
individer och innebörden av kultur i mer allmänna 
termer. Det finns bra utbildningskoncept och tillvä-
gagångssätt på detta område som med relativt små 
och korta utbildningsinsatser kan uppnå höga nivåer 
av medvetenhet i frågan.

Vädra fördomar

Alla har fördomar, oavsett om vi är medvetna om dem, vill 
erkänna dem eller inte. Det är naturligt för oss att gruppe-
ra och till viss del tillskriva människor egenskaper baserat 
på deras tillhörighet till en specifik grupp. Problem uppstår 
när vi antar att våra fördomar är sanna och när de står i 
vägen för att se personen bakom våra fördomar. Försök 
att inte anta saker utan fråga personen själv. Det är troligt 
att fördomar, stora som små, kommer att göras medvetna 
och “bubbla” upp i det dagliga arbetet, och det kan då 
vara bra att skapa möjligheter där dessa kan hanteras i en 
öppen och icke-dömande miljö.

Fokusera på gemensamma nämnare

Vänskap och relationer är lika, och vi letar efter människor 
som är som oss själva. I början av relationer ligger fokus 
på externa och ytliga faktorer, men med tiden blir djupare 
faktorer, såsom värderingar, attityder och intressen vikti-
gare. Ett sätt att bygga relationer är därför att fokusera på 
likheter istället för skillnader. Hitta gemensamma nämnare 
och skapa gemensamma mål som man kan sträva efter 
tillsammans. MaWI-coacher bör kunna lyssna med ett 
öppet sinne och inte vara dömande, samt uppmuntra den 
som blir coachad att tala och delta i diskussionen. Genom 
att analysera vad denne säger, bör coachen reflektera 
över vad som sagts och förbereda återkoppling därefter.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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Coaching innebär en övertygelse om att 
människor har större potential än de för när-
varande kan visa och att de bär svaren på sina 
problem inom sig själva. Coachens roll är att 
hjälpa individen att utforska och utveckla den-
na potential och därigenom upptäcka sina lös-
ningar och nå målen. Coachingprocessen be-
står av en specifik sorts dialog där nya åsikter 
och idéer triggas. Som ni säkert ser är kommu-
nikation avgörande i denna process. 

Detta kort är inte avsett att träna dig i 
coach-kommunikation. Som vi uppgav i inled-
ningen till denna verktygslåda, antar vi att du 
redan har en del utbildning och erfarenhet på 
detta område. Detta kort syftar till att ge dig en 
lättanvänd och omfattande översikt över någ-
ra kommunikationsstrategier och tricks som du 
kan finna hjälp i ditt dagliga arbete som mig-
rationscoach.

BAKGRUNDS- 
INFORMATION

Även om det finns olika “skolor” och akademiska 
traditioner i coaching, så finns några viktiga princi-
per som förenar dem:

Lösningsorientering: Som coacher lägger vi inte 
så mycket tid på att analysera hur ett problem upp-
stod, och vi stöder de vi coachar som har ett starkt 
problemfokus i att byta perspektiv. Vi hjälper till att 
identifiera erfarenheter, förmågor och idéer som le-
der till lösningar.

Uppskattning av klientens potential: Vi är 
övertygade om att klienten bäst kan identifiera den 
bästa lösningen, bara de har den nödvändiga kun-
skapen för att hitta ett angreppssätt. Vi kan kanske 
bidra med våra idéer, men vi är noga med att inte 
göra val åt klienten. 

Ägandeskap: Människor identifierar sig lättast 
med det de själv skapat. Därför låter vi klienten for-
mulera sina mål och slutsatser. Vi undviker att göra 
allt de kan göra på egen hand.

Ställa frågor i stället för att ge svar: Detta är 
kopplat till vår tro på klientens potential. Vi har inte 
svaren. Vår expertis är att ställa inspirerande frågor 
för att locka fram klientens egna svar.

Den sista principen är en nyckel till kommunika-
tionsteknik för coacher. Coachingprocessen bygger 
främst på dialogen mellan coach och den som blir 
coachad. Kommunikationsförmåga och tekniker är 
därför kärnkompetenser hos alla tränare. Interna-
tional Coaching Federation (ICF) har tre kommuni-
kationsfärdigheter som de definierar på ett utvecklat 
och detaljerat sätt (för en fullständig definition av IC-
F:s tre kärnkompetenser: https://coachfederation.
org/core-competencies).

• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Direkt kommunikation

2. KOMMUNIKATIONSTIPS FÖR COACHER
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PRAKTISKA TIPS

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande är en avgörande teknik inom kommuni-
kationen. Försök att öva aktivt lyssnande så mycket du kan 
när du talar med dina tränare! Några tips för aktiv lyssning 
enligt ICF (för en fullständig definition av ICF:s tre kärn-
kompetenser: https://coachfederation.org/core-compe-
tencies):

• Det klientens vill uppnå bör vara kärnan i samtalet!
• Lyssna på den som blir coachad för att höra vad 

denne har att säga om sin oro, sina övertygelser, sina 
mål etc. 

• Lyssna med alla dina sinnen. Var uppmärksam på 
kroppsspråk, tonfall, ansiktsuttryck etc.

• Använd aktiva lyssningstekniker för att förtydliga och 
förstå (dvs. sammanfatta, upprepa, parafrasera etc.).

• Ta den som blir coachad på allvar. Acceptera och 
uppmuntra dennes känslor, uppfattningar, bekymmer, 
övertygelser, idéer etc.

• Ta in och bygg vidare på vad din klient säger. Låt på 
så sätt samtalet utvecklas.  

 

 

 
Kraftfulla frågor

En fråga är inte bara ett sätt att få information till den som 
frågar. I en hjälpsam coaching process, bör det vara även 
tvärtom. Att ställa nya och inspirerande frågor är kärnan i 
coachens yrke. Frågor kan göra människor medvetna om 
sina uppfattningar och tolkningar och de kan användas 
för att prova nya perspektiv. Coaching kan alltså förstås 
som en informationsskapande process för klienten (i för-
sta hand) och för coachen.  Öppna frågor är mycket an-
vändbara i coaching processen. Och kom ihåg att frågor 
kräver tid, bara med tillräckligt tålamod kan de utlösa nya 
tankeprocesser. Tystnad innebär ofta att viktiga saker hän-
der i huvudet på samtalspartnern! 

Några exempel på öppna frågor

• Vad menar du med…?
• Kan du ge mig ett exempel på…?
• Jag har svårt att se och föreställa mig det. Kan du 

förklara igen?
• Varför är detta viktigt för dig?
• Vad oroar dig med…?
• Var skulle du sätta det på en skala?
• Vilken känsla triggar det i dig?
• Varför ser du det som ett problem?
• Vad skulle du behöva förändra för att kunna lösa 

detta?

REFERENSMATERIAL, VIDARE 
INFORMATION OCH  
YTTERLIGARE RESURSER

För mer detaljerad information om 
kärncoachingkompetenserna:
https://coachfederation.org/core-competencies

För mer information och idéer om 
kommunikation som coach:

Övningar i kommunikation 
https://positivepsychology.com/communication-
exercises-for-work

Utfrågningstekniker 
https://www.typetalk.com/blog/the-8-essential-
questioning-techniques-you-need-to-know/

Ytterligare coachingresurser hittar du här:

Coaching out of the Box har en mängd intressanta 
resurser, inklusive videor och webbseminarier:
https://www.coachingoutofthebox.com/coaching-
resources

Life Coaching Centre har också användbara resurser, 
särskilt ytterligare material med coachövningar:
http://lifecoachingcentre.co.uk/resources/

https://positivepsychology.com/life-coaching-tools/

https://erickson.edu/free-coaching-resources
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3. UNDERLÄTTANDE AV INTERKULTURELL 
KOMMUNIKATION 

Mellanmänskliga interaktioner med personer 
från olika kulturer utgör interkulturell kommu-
nikation. Vår kulturella identitet består av våra 
olika erfarenheter, normer och värdesystem 
som spelar in när vi samverkar interkulturellt. 
Det finns två olika modeller som används för 
att närma sig interkulturell kommunikation: Den 
klassiska modellen förutsätter att varje person 
tillhör en kultur. Modellen för den multikulturel-

la personen förutsätter att vi alla är mångkultu-
rella människor. Det innebär att vi interagerar i 
olika kulturer eller subkulturer, till exempel på 
fotbollsklubben, på arbetsplatsen, på banken, 
bland vår familj etc. Kulturen och sättet att in-
teragera i fotbollsklubben kan vara annorlun-
da än hur vi interagerar på jobbet eller på ban-
ken. Men alla kulturer är en del av oss.

BAKGRUNDSINFORMATION

När man talar om interkulturell kommunikation är det vik-
tigt att förstå vissa termer och begrepp. Vi kommer bara 
kortfattat lista några grundbegrepp här, om du känner att 
du vill utöka dina kunskaper på detta område, ta en titt på 
det sista avsnittet av detta kort!

För att få ett bättre grepp om begreppet kultur, kulturell 
identitet, normer, värderingar, etc., kan man läsa på om 
begreppen i koncepten ”den kulturella löken” (Geert Hof-
stede) och ”det kulturella isberget” (Edward T. Hall).

Geert Hofstede har utvecklat begreppet kulturella di-
mensioner, som hjälper dig att förstå hur olika kulturella 
bakgrunder formar vårt sätt att interagera med människor. 

Enligt Hofstede skiljer sex dimensioner kulturer från varan-
dra: (1) Maktdistansindex (högt mot lågt); (2) Individua-
lism mot kollektivism; (3) Maskulinitet mot femininitet; (4) 
Osäkerhetsundvikande index (högt mot lågt); (5) Lång- 
mot korttidsorientering; (6) Tillfredsställelse mot återhåll-
samhet.

Ett annat viktigt begrepp i detta sammanhang är hög-
kontext och låg-kontext kulturer, som tagits fram av Edward 
T. Hall. Det hänvisar till graden av uttrycklighet eller impli-
cithet i kommunikation. Hög-kontext kulturer antar en större 
omfattning av underförstådda sammanhang som de som 
kommunicerar är väl förtrogna med och därmed kommuni-
cerar mindre uttalat jämfört med låg-kontext kulturer.  

PROBLEMOMRÅDEN 

Kulturella skillnader kan leda till alla möjliga missförstånd 
på arbetsplatsen. Här är bara några exempel:

Hur vi ger och tar emot feedback skiljer sig mycket. 
Det kan vara direkt. Vissa människor kan bli upprörda av 
direkt feedback, andra kanske inte förstår indirekt feed-
back (ett bra exempel: brittisk feedback som framförs med 
extrem artighet).

Att få vänner och bekanta:  aquí también, las culturas 
pueden ser explícitas. Por ejemplo, la interacción social 
con compañeros y compañeras fuera del trabajo puede 
ser común o no.

Hur konflikter hanteras och löses kan variera kraftigt 
och om människor inte är medvetna om detta förvärrar det 

ofta konflikten (till exempel kan ett uppriktigt sätt att verba-
lisera problem sluta med att förolämpa människor som inte 
är vana vid detta).

Beslutsfattande: Hur besluten fattas, och samförstånd 
skapas skiljer sig också åt från kultur till kultur. Detta kan 
bero på bland annat olika grad av hierarki i strukturer, re-
levansen av samförstånd i grupper, etc.

Det är viktigt att vara medveten om sådana potentiella fall-
gropar och ha några idéer om hur man hanterar dem (se 
nedan). Vi bör dock alltid tänka på, att det sätt vi kommu-
nicerar på inte bara bestäms av kulturen, utan också av 
personliga egenskaper.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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METODER OCH TEKNIKER

Praktiska tips för att kommunicera i en mång-
kulturell miljö

Tipsen här fokuserar mer på interkulturell kommunikation, 
i kort #4 – Språkinlärning och stöd hittar du fler tips om att 
kommunicera med specifikt fokus på språksvårigheter.

Kommunicera tydligt och uttryckligen:  När man han-
terar mångkulturella team bör kommunikationen vara så låg-
kontext som möjligt för att undvika missförstånd. Undvik slang, 
idiom, och vardagligt tal. Var försiktig med humor.

Informera dig om vilken kulturell bakgrund de 
coacher/klienter du arbetar med har: Undersök eller 
delta i interkulturell utbildning. Fråga också migranten om de-
ras kultur! Detta kommer att visa ditt intresse och fungera som 
en dörröppnare.

Initiera interkulturell kompetensutbildning för all 
personal: Interkulturell kompetens är förmågan att fram-
gångsrikt kommunicera med människor från andra kulturer. En 
person som har interkulturell kompetens är medveten om sin 
egen kulturella identitet och förstår sin egen och andra kul-
turers specifika sätt att se på saker, tänka, känna och agera. 
Interkulturell utbildning kan verkligen främja denna kompetens 
hos hela personalen.

Var uppmärksam på icke-verbal kommunikation: 
Ofta kommer kroppsspråk hjälpa dig att bättre förstå vad som 
har sagts.

Skriv ner saker / använd bilder:  Fastställande av kom-
munikation skriftligen kommer att bidra till att klargöra frågor. 
Bildstöd kan även det vara användbart.

Använd det du vet om coachande kommunikation:  
Aktivt lyssnande är till exempel även ett bra sätt att underlätta 
interkulturell kommunikation. Omformulering och kontrollfrå-
gor kan bidra till att undvika missförstånd.

Var stödjande och tålmodig: Ge alla chansen att tala. 
I vissa kulturer är pauserna mellan två personer som pratar 
längre än i andra. Se till att alla får sin tur.

REFERENSMATERIAL, VIDARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER

Om de modeller och koncept som introduceras i 
detta kort

Modul 1 i MaWIC-kursen förklarar alla de modeller 
och begrepp som nämns i detalj:
https://www.project-mawic.eu/

“Cultural onion” och “Cultural iceberg”:
Du kan hitta bra förklaringar på dessa villkor genom 
att söka på internet eller YouTube. 

Hög-kontext och låg-kontext kulturer: 
https://online.seu.edu/articles/high-and-low-
context-cultures/

Hofstedes kulturdimensionsteori:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_
cultural_dimensions_theory

www.hofstede-insights.com/models/national-culture

 

 
 
 
 
Här är några intressanta exempel på kulturella 
missförstånd på jobbet och hur man kan tackla dem 
https://medium.com/waat-ltd/how-to-avoid-the-
cultural-misunderstandings-that-can-impact-your-
business-c4a70941c65a

https://hbr.org/2015/10/when-culture-doesnt-
translate

https://www.fm-magazine.com/news/2018/
mar/avoid-misunderstandings-in-multicultural-
workplaces-201818619.html

https://trainingindustry.com/blog/performance-
management/strategies-for-effective-cross-cultural-
communication-within-the-workplace/

10 tips för att förbättra din interkulturella 
kommunikationsförmåga 
https://www.pslcorp.com/nearshoring-
outsourcing/10-tips-for-improving-your-intercultural-
communication-skills/
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4. SPRÅKINLÄRNING OCH STÖD 

Att stödja migranter på arbetsplatsen innebär 
i de flesta fall att stödja dem med språket. Det 
finns två aspekter att tänka på: språkinlärning 
och språkstöd.

Coacher är inte utbildade språklärare och 
du kan vara orolig för att erbjuda invandrare 
hjälp med ett nytt språk. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att din uppgift inte är att “undervisa”, 
utan att ge stöd med språket. I de flesta fall 
kommer de migranter du arbetar med att ha 
uppnått en viss nivå av språkkunskaper redan. 
Detta är den punkt från vilken du kan ta vid och 
stödja framstegen. Du kan (och bör) fokusera 
på en pragmatisk och funktionell inställning till 
språkinlärning. Förmåga att kommunicera är 
viktigare än perfekt grammatik!

ASPEKTER ATT TÄNKA PÅ  

Du bör kunna informera om språkinlärningserbjudanden 
och potentiella system för ekonomiskt stöd. Se till att du 
informerar dig om lokala möjligheter, till: 

Fysiska kurser:

• Universitet, vuxenutbildning, bibliotek m.m.
• Privata språkskolor
• Ideella organisationer som erbjuder billig eller gratis 

utbildning
• Volontärer för språkutbyten

Självlärande och e-lärande:

• Bibliotek
• Webbplatser, online-kurser
• Appar (t.ex. Duolingo)

Finansiering:

• Informera dig om system för ekonomiskt stöd: ofta 
kan kurser – delvis – finansieras genom offentliga 
finansieringssystem; ibland finns det också gratis 
eller subventionerade kurser som erbjuds av ideella 
organisationer

Språkinlärning påverkas av många faktorer. Du kanske 
kan ha positivt påverkan / erbjuda stöd när det gäller 
några av dem i din roll som coach, men andra är utanför 
din påverkan, så ha tålamod och skuldbelägg inte invand-
raren eller dig själv om vissa människor lär sig snabbare 
än andra. 

• Sociala och demografiska faktorer, såsom ålder, 
utbildningsbakgrund (särskilt erfarenhet av att lära sig 
andra språk), fysisk och emotionell hälsa, kostnad och 
ekonomiska möjligheter.

• Frekvens, mängd och typ av exponering för det nya 
språket, tidsbegränsningar.

• Hur inlärningen utformas, struktureras och stöds, vilka 
metoder som används.

• Personlig motivation.
• Möjligheter till att anpassa lärandet till personliga 

preferenser och att öva det nya språket.
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METODER OCH TEKNIKER

Att lära sig ett språk kräver tid och tålamod. Under tiden kan 
du kanske stödja kommunikation på arbetsplatsen på följan-
de sätt:

Språkstöd i arbetet

Det kan göras med hjälp av olika typer av bilder (bilder och 
bildstöd) för att stödja ömsesidig förståelse där språket miss-
lyckas. Coachen kan förespråka att ge medarbetarna fler 
språkutbildningar och övningstillfällen.

Språktandems eller kompissystem på arbets-
platsen

Detta kan genomföras på många sätt. Till exempel, om en 
medarbetare är intresserad av att lära sig invandrarens mo-
dersmål skulle det kunna genomföras ett traditionellt språk-
tandem (utbyte). I ett kompissystem är en medarbetare an-
svarig för att hjälpa till med språkfrågor. Det är ofta en bra idé 
att hitta någon som också har lärt sig ett språk på detta eller 
liknande sätt. Se till att sådana system får nödvändigt stöd i 
fråga om tid och andra resurser. 

Ytterligare tips om att underlätta kommunika-
tionen på arbetsplatsen

The Council of Europe har producerat en mycket hjälp-
sam Toolkit for Language Support for Adult Refugees (se 
Referensavsnittet nedan för länken till publikationen). Den 
innehåller några mycket bra tips, varav några som vi inklu-
derat i detta kort. 

Tala mycket:  det är viktigt att du ger en hel del möjligheter 
för eleven att höra språket (men självklart också att öva sig). 
Tala mycket, beroende på språknivån hos eleven, var mer 
eller mindre koncis, anpassa ditt språk till elevens förmågor. 
Dessutom är det viktigt att ge eleven möjligheter att tala och 
öva.

Finns det några kollegor som talar migrantens mo-
dersmål?  Om ja, se till att du introducerar dem för varan-
dra och gör det möjligt för dem att ge stöd och översätta. 
Dessa kollegor är också bra kandidater som språkstödskom-
pisar. Att använda modersmålet kan hjälpa till att lära sig ett 
nytt språk.

Forcera inte:  lärande under press och stress har länge visat 
sig vara ineffektivt. Betänk dessutom att migrerande kollegor 
kan ha upplevt mer än tillräcklig press på sina resor och i 
samband med deras integrationsprocess.

Ha tålamod och låt migranterna tala färdigt:  Avbryt 
inte någon på grund av misstag de gör. Fråga migranten om 
han eller hon vill bli korrigerad. Ofta är det en bra kompro-
miss att rätta till misstag som är återkommande.

Använd visuellt material som bilder och bildstöd:  
Om det behövs och hjälper, skriv ner viktig information för att 
se till att det förstås. Detta kommer att hjälpa att utöka migran-
ternas ordförråd och känsla att de förstår. 

Utöver dessa tips för stöd i vardagen kanske du vill, om tiden 
tillåter, prova några lekar/isbrytare med invandrare och de-
ras kollegor för att stödja dem och låta kollegorna känna av 
situationen migranten upplever.

REFERENSMATERIAL, VIDARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER

Språkstöd för vuxna flyktingar – En verktygslåda från 
Europarådet för migranter och flyktingar
https://www.coe.int/en/web/language-support-
for-adult-refugees/home

Denna publikation är en del av Europarådets 
webbplats LIAM – Linguistic Integration of Adult 
Migrants – som innehåller mycket intressanta resurser i 
frågan om språkstöd
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants

 
 
 
Goda metoder inom språkintegration
http://www.pandpasproject.eu/wp-content/
uploads/2018/10/Good_Practices.pdf

Icke-verbal kommunikation på arbetsplatsen
https://www.thebalancecareers.com/nonverbal-
communication-in-the-workplace-1918470
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5. YRKESVÄGLEDNING

Migranterna ställs ofta inför problemet att de-
ras kvalifikationer och certifikat inte erkänns i 
destinationslandet. Erkännandet av tidigare ut-
bildning är ofta svårt, ibland dyrt, och i nästan 
alla fall är det en komplicerad process som krä-
ver mycket kunskap. 

Yrkesvägledning innebär dock inte bara er-
kännande av formella kvalifikationer. Många 
andra aspekter är inblandade: utbildningsbe-
hov som migranten har för att  fullgöra sina 
nuvarande uppgifter, kunskap om den lokala 
arbetsmarknaden, utbildningsmöjligheter etc. 
men även psykiska och psykologiska faktorer 
måste beaktas när man stöder migranter på 
detta område.

BAKGRUNDSINFORMATION

Som förklaras ovan innebär yrkesvägledning många 
aspekter och kräver en hel del teknisk kunskap. Var med-
veten om att du inte behöver bli expert på yrkesväg-
ledning för att stödja dina coacher på detta område. Vi 
rekommenderar att du hänvisar dina coacher till yrkesväg-
lednings- och rådgivningscenter som ofta också erbjuder 
specifika tjänster för migranter. Du kan och bör dock göra 
dig förtrogen med några frågor, t.ex.: 

• Ditt lands utbildningssystem, möjligheter till 
vidareutbildning, inträdeskrav, kostnader.

• Lagar som reglerar erkännande av kvalifikationer och 
myndigheter som handskas med dessa frågor.

• Karriärvägledning och rådgivningstjänster i ditt 
närområde (till exempel arbetsförmedlingar, 
medborgarkontor, privata leverantörer).

• Möjligheter för vidareutveckling inom ditt företag 
(inklusive företagsutbildning, finansieringssystem etc.).

PRAKTISKA TIPS

Migrerade arbetstagare kan behöva olika typer av stöd 
när det gäller yrkesvägledning. För dig som coach kom-
mer denna typ av stöd förmodligen innebära att fastställa 
nuläge och målet för den jobbrelaterade utvecklingen. 

Se till att du har följande tips i åtanke för att stödja den du 
coachar i processen för yrkesvägledning:

• Förbered dig väl för samtalet. Vad är orsaken till detta 
samtal? Har du eller andra kollegor märkt att det finns 
behov av utbildning eller har migranten bett om din 
hjälp? 

• Se till att du genomför detta samtal med rätt 
förutsättningar, med tillräckligt med tid och inga 
distraktioner. 

• Använd de kommunikationskunskaper du har 
förvärvat i din coaching-utbildning. Till exempel 
är aktivt lyssnande och öppna frågor viktiga för ett 
sådant samtal.

• När du hänvisar den du coachar till andra ställen 
(till exempel yrkesvägledningscentrum, myndigheter, 
HR-avdelningen, etc.), se till att de är väl förberedda 
genom att följa de steg som anges nedan.

• Hjälp den du coachar identifiera styrkor och 
svagheter, var realistisk om gränser och hinder. Ibland 
finns det orealistiska föreställningar om de lokala 
kraven på arbetsmarknaden.
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Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que 
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información. 

https://www.project-mawic.eu

Steg 1 – Fastställande av nuläge. 

Det första steget bör vara en bedömning av den nuvaran-
de situationen. Var är de nu yrkesmässigt och var skulle 
de vilja gå?

a. Är migranten tillräckligt utbildad för att utföra det aktu-
ella jobbet/befattningen/ansvarsområdet? Om inte, kan 
du behöva fastställa utbildnings-/praktikbehov och leta 
efter rätt vidareutbildning.

b. Är migranten nöjd med sitt nuvarande jobb/position/
ansvar? Om inte, fastställ gemensamt anledningen och 
vad som skulle behöva hända för att ändra på detta? I så 
fall bör du leta rätt vidareutbildning (eller möjligheter till 
validering, om tillämpligt).

Resurser i detta steg: se kort #11 – Ytterligare resurser för 
yrkesvägledning

Steg 2 – Bedömning, dokumentation, va-
lidering och erkännande av tidigare lä-
rande. 

Det finns många termer för det första steget, bedömning 
och i slutändan erkännande av tidigare lärande för in-
vandrare. Dessa skiljer sig från land till land och omfattas 
ofta av komplex lagstiftning och processer. Utforska ditt 
lands specifika situation kring detta. Förmodligen, kommer 
det vara lättare att hänvisa den du coachar till de myndig-
heter och liknande som är ansvariga för denna process. 
Dessa skiljer sig också från land till land. Ett bra ställe att 
börja kan vara ditt kommunkontor, arbetsförmedling eller 
yrkesvägledning och rådgivning.

Du kan dock hjälpa migranten i denna process genom att 
intervjua dem angående deras yrkes- och utbildningshis-
toria och bakgrund och på så sätt identifiera:

• Vilka (formella och icke-formella) kvalifikationer som 
migranten har?

• Vilka arbetserfarenheter migranten har?
• Alla andra aspekter som skall övervägas i detta 

avseende?
• Finns det möjligheter att erkänna befintliga 

kvalifikationer? Vilka kostnader är förknippat med 
det? Vilka är fördelarna (ökad lön, möjligheter till 
vidareutbildning, etc.)?

 
Resurser i detta steg: Det finns många verktyg och förfa-
randen för bedömning och dokumentation av tidigare lä-
rande. Det går inte att lista dem alla här, men vi har lämnat 
några exempel i slutet av detta kort.

 

Steg 3 – Planering av vidareutbildning 
och kvalifikationsaktiviteter.

Du kanske kan hjälpa invandraren genom att samarbeta 
med din personal eller utbildningsavdelning och/eller ex-
terna rådgivnings- och utbildningsanordnare.

• Identifiera möjliga utbildningsvägar inom och utanför 
företaget. Vilka är ingångskraven? Vilka kostnader är 
det? Finns det finansieringsmöjligheter? Vad behöver 
den som coachas investera i detta (i fråga om tid, 
kostnad, krav på ytterligare utbildning, etc.)?

• What opportunities are there for growth and 
development within your own organisation? Outside 
of your organisation?

REFERENSMATERIAL, VIDARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER

Två bra utgångspunkter för dokumentationen 
och valideringen av tidigare lärande

EU’s Europass verktyg: 
https://europa.eu/europass/en 

Profilpass” – En portföljstrategi för yrkesvägledning: 
https://www.profilpass.de/media/pp_english.pdf

Varje land skiljer sig åt när det gäller erkännande av 
tidigare kvalifikationer och utbildning. Vårt råd till 
coachen är att använda europeiska föreskrifter som 
utgångspunkt och sedan gå vidare till att forska i de 
nationella/regionala reglerna, organen och potentiella 
rådgivarna. Detta är en bra utgångspunkt:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/qualifications-
recognition_en

Du hittar mer resurser och länkar i kort #11 – 
Ytterligare resurser för yrkesvägledning
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6. STÖDJA INTEGRATION UTANFÖR ARBETET 

Som ni nu är grundligt medvetna om: integra-
tionsprocessen är lång och komplex och spänner 
över många olika aspekter av livet – arbete, per-
sonliga erfarenheter, familj och vänner, hobbies 
och fritid och många fler. Invandrare kan kämpa 
med personliga frågor på områden som skulle 
kunna hindra deras integration både på arbets-
platsen och i privata frågor: hälso- och sjukvård, 
utbildning, nätverk, hobbies, stöd med barn, by-
råkrati samt mer praktiska och mindre juridiska 
eller arbetsrättsliga relaterade aspekter. Du bör 
kunna ge vägledning till migranter om praktiska, 
formella och juridiska aspekter för att kunna hjäl-

pa och stödja dem. Sådana aspekter skulle kunna 
omfatta hälsovård, utbildning och barnomsorg, 
möjligheter till ekonomiskt stöd, men även sociala 
aspekter som möjligheter att utöva hobbies och 
fritidsaktiviteter.

Sådana råd skiljer sig mycket mellan länder, regi-
oner, kommuner och arbetsgivare vilket är anled-
ningen till att vi i detta kort bara tar upp aspekter 
som du bör vara medveten om och kan få infor-
mation om för att stödja integrationsprocessen 
utanför arbetet.

METODER OCH TEKNIKER

Här följer en lista över frågor som migranter kan behöva 
råd eller hjälp med. Du bör kunna svara på dessa, veta var 
du kan få svar eller kunna hänvisa migranten till personer 
som kan hjälpa (till exempel experter, behöriga organ, 
rådgivningstjänster och så vidare). 

 
 
 
 
 

 

Juridiska/arbetsrättsrelaterade frågor

• Föreskrifter, rättigheter och skyldigheter gällande 
sjukförsäkring, rättigheter och skyldigheter gällande 
sjukfrånvaro

• Semesterbestämmelser, antal helgdagar, lön etc. 
• Rättigheter och antidiskrimineringsbestämmelser 
• Arbetstid, föreskrifter gällande övertid, tidrapportering 

m.m. 
• Arbetsmiljöbestämmelser i arbetet 
• Fackliga organisationers roll 
• Rättigheter och skyldigheter gällande utbildning
• Frågor som rör:

 ɣ  Arbetstillstånd, uppehållstillstånd, förlängningar och 
skyldigheter
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För hälsa, utbildning, bostäder etc.

• Tjänster som hjälper till att hitta boende 
• Föreningar och ideella organisationer som stöder 

migranter i staden/regionen
• Hur man hittar läkare/vårdcentraler; medicinskt 

stöd/rådgivningstjänster kring sjukförsäkringar/
försäkringskassan

• Skattemyndigheten och liknande tjänster som hjälper 
människor med skatter och byråkrati

• System för ekonomiskt stöd som skulle kunna vara 
relevant för migranter, inklusive:

 ɣ Finansieringssystem för språkinlärning eller allmän 
utbildning

 ɣ Finansieringssystem för sysselsättning och 
vidareutbildning

 ɣ System för gratis medlemskap på bibliotek, 
idrottsklubbar etc.

Erkännande av kvalifikationer/ 
vidareutbildningsalternativ

• Yrkesutbildningssystemet/formella kvalifikationer och 
intyg/möjligheter för vidareutbildning

• Erkännande av kvalifikationer/validering av tidigare 
lärande

• Karriärrådgivning/jobbcenter/arbetsförmedlingar
• Vuxenutbildning/andra utbildningsanordnare

För språkinlärning

• Utbildningsanordnare, till exempel folkhögskolor, 
språkskolor, bibliotek

• Relevanta finansieringssystem
• Gratis språkappar eller internettjänster (Google 

Translate, Duolingo, etc.)

För fritid och socialt liv

• Befintliga nätverk av arbetstagare av utländsk härkomst
• Lokala fritids- och idrottsmöjligheter, klubbar och 

föreningar, bibliotek, etc.
• Möjligheter till gratis medlemskap för migranter
• Befintliga aktiviteter med utgångspunkt från 

arbetsplatsen
• Kompis/mentorskap med utgångspunkt från 

arbetsplatsen eller från sociala sammanhang (t.ex. 
mentorsprogram för skolbarn, etc.)

Andra praktiska frågor

• Finanser, bank, försäkringsfrågor
• Vad behöver jag för att öppna ett bankkonto? 
• Vilka oskrivna regler och värderingar finns på 

arbetsplatsen?
• Frågor angående barn: 

 ɣ Utbildning, skolor, barnomsorg 
 ɣ Rättigheter och skyldigheter, kostnader etc.

Identifiera och aktivera stödstrukturer 
inom företaget

• Vilka stödstrukturer finns? (Till exempel: 
företagsutbildning, representation av (migrerande) 
arbetstagares intressen, företagsråd, kompis/
mentorsystem, gruppledare, närmaste arbetsledare etc.)

• Vem är ansvarig för vad?
• Är migranterna medvetna om strukturerna?
• Hur kan coachen aktivera eller stödja dessa strukturer?

 ɣ Utbildningar
 ɣ Reguljära möten etc.

REFERENSMATERIAL, VIDARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER

Europeisk information om hur man kan stödja 
migranternas integration utanför arbetsplatsen

https://fra.europa.eu/en/publication/2016/
healthcare-entitlements-migrants-irregular-situation-
eu-28

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_
en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/
index_en.htm

 
 
 
 
Några användbara nationella länkar

Informationsverige.se har ett gediget material om 
Sverige, som ger en bra samhällsorientering, som heter 
Boken om Sverige:
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-
uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-
sverige/

Konsumentverket har samlat information kring ekonomi 
för den som är ny i Sverige:
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-
ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige/
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7. FRÄMJA MÅNGFALD OCH JÄMLIKHET I 
FÖRETAGSKULTUREN

METODER OCH TEKNIKER

Här är några praktiska idéer om hur man  främjar en 
öppen och mångfaldsvänlig kultur och stöder in-
terkulturellt lärande på din arbetsplats:

1. Ge interkulturell kompetensutbildning till all personal! 
Vi rekommenderar även detta för underlättande av 
interkulturell kommunikation. Det lönar sig att öka 
allas medvetenhet om hur kulturen påverkar hur vi 
uppfattar, tänker, känner och agerar. Interkulturell 
kompetensutbildning främjar en medvetenhet om hur 
ens egen kulturella bakgrund påverkar våra handlingar 
samtidigt som man utrustar människor med en bättre 
förståelse av andra kulturers specifika sätt att uppfatta, 
tänka, känna och agera. Det är ett bra ställe att börja 
främja en mer mångfaldsvänlig företagskultur! 

2. Implementera ett kompis/mentorsystem – tilldela 
fasta “kompisar” (dvs mentorer) till nya medarbetare 
för att hjälpa dem att känna sig hemma. Kompisarna 
kan stödja ankomsten till företaget, men också hjälpa 
migranterna bättre känna sig hemma i samhället 
utanför arbetet (för tips i detta avseende, se även 
kort #6 – Stödja integration utanför arbetet). Se 
till att kompisarna är redo och engagerade för 
denna uppgift genom att välja volontärer i stället 
för att bara tilldela kollegor, se till att de har 
tillräckligt med tid och resurser för att fullgöra denna 
uppgift och stödja dem i en handledande funktion. 
 
 

INTRODUKTION OCH BAKGRUNDSINFORMATION 

Mångfaldshantering är ett modeord, men det är också ett 
viktigt begrepp när hela organisationen kommer att vara 
i uppdaterade och hålla måttet när det gäller integratio-
nen av migranter på arbetsplatsen. I detta sammanhang 
är tanken inte att migranten bara integreras i en homogen 
och statisk företagskultur, utan att företag är och bör vara, 
redan kulturellt skiftande enheter och, ännu viktigare, att 
mångfald är en tillgång snarare än en belastning. 

Om du är intresserad av mer bakgrundsinformation om 
mångfald som koncept och mångfaldshantering som före-
tagsstrategi kan du ta del av modul 2 och 9 i MaWIC-ut-
bildningen (se referenser och vidare läsning). 

Att aktivt främja jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen 
är viktigt inte bara för arbetsgivaren, som kommer att ha 
ett framgångsrikt, blomstrande företag, utan också för de 
migrerade arbetstagarna, som löper störst risk att drabbas 
av diskriminering i en arbetsmiljö. Men all företagsperso-
nal kommer att dra nytta av en mångfalds- och jämlikhets-
vänlig företagskultur. Mångfald är ett brett begrepp, det 
fokuserar inte bara på etnisk och kulturell bakgrund, utan 
alla möjliga aspekter som påverkar vår identitet, såsom 
kön, religion, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund 
etc. Allt som allt har vi alla “olika” bakgrunder och kan alla 
dra nytta av en mångfaldsvänlig företagskultur.
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3. Utforma arbetsutrymmen på ett sätt som underlättar 
kommunikation och utbyte. Detta är lättast när man 
utformar pausutrymmen. Till exempel, inrätta ett kulturellt 
hörn i personalrummet eller något annat regelbundet 
använt område. Tillsammans med migranterna och 
andra kollegor kan du skapa en kulturplats (t.ex. genom 
att använda bilder och föremål från den migrerade 
anställdes ursprungsland och/eller din region).

 ɣ Identifiera och skapa ett lämpligt utrymme på din 
arbetsplats (t.ex. fri vägg, litet bord).

 ɣ Tillsammans med den migrerade medarbetaren 
väljer du ut några bilder och objekt.

 ɣ Bjud in kollegor att ta del av ert “kulturella hörn”, 
lägga till bilder och objekt från sin egen kultur.

4. Ha regelbundna samtal (t.ex., i slutet av veckan) 
med den migrerade anställde (t.ex. speglande av 
interkulturella erfarenheter under veckan). Se till att 
ni också involverar deras närmaste kollegor och 
överordnade i dessa reflekterande samtal.

5. Anordna en interkulturell lunch eller middag där 
kollegor serverar typisk mat från sitt eget land (eller 
region).

 ɣ Du kan också bjuda in personer att dela musik från 
sitt land eller sin ursprungsregion.

 ɣ Se till att du också involverar “inhemska” anställda, 
detta uppmuntrar en känsla av tillhörighet och 
belyser att vi alla är mångkulturella på många sätt.

6. Spela tillsammans musik från den migrerade anställdes 
ursprungsland (t.ex. under lunchrast, under arbetet om 
möjligt).

7. Spela identitetsspelet med en heterogen grupp med 
kollegor från alla möjliga bakgrunder och åldrar. Alla 
sitter i en cirkel, du läser upp specifika egenskaper och 
alla som identifierar sig med dessa står upp. Ge alla 
chansen att se sig omkring och lägg märke till vem som 
är i samma båt. Detta spel är bra för att betona att 
identitet består av flera faktorer, inte bara geografiskt 
eller etniskt ursprung (se kort #12).

8. Använd aktivitetsorienterade inlärnings- och 
kommunikationsövningar och spel för att lösa konflikter. 
  

El objetivo final debería ser crear una cultura general de 
apertura e intercambio en el lugar de trabajo, donde los 
y las compañeras de trabajo se sienten bienvenidos/as, 
apoyados/as y tomados/as en serio. Como puedes ima-
ginar, este es un proceso largo que no puede ser logrado 
por una sola persona. Sin embargo, cuando implementes 
algunas de las ideas anteriores (u otras), puedes iniciar 
un proceso. ¡Recuerda tratar de respaldar lo más posible 
la administración y la representación de todos los intere-
ses! ¡Involucra también al departamento de personal y/o 
recursos humanos! Esto es importante con respecto a la 
formación, pero también a la política de contratación. Cu-
anta más gente esté involucrada, mayor será el impacto.  

REFERENSMATERIAL, VIDARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER

För bakgrundsinformation om mångfaldshantering 
och mer praktiska idéer om hur du implementerar 
den i ditt eget företag, ta en titt på modul 2 och 9 i 
MaWI-Coach utbildningen 
https://www.project-mawic.eu/

Fler idéer 
 
Övningar om tvärkulturell förståelse 
http://www.culture-at-work.com/ex1xcincidents.html

Idéer för team-building-aktiviteter 
https://www.scienceofpeople.com/team-building-
activities/
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8. YTTERLIGARE RESURSER 
—LOGGBOK / REFLEKTERANDE DAGBOK
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INTRODUKTION OCH 
BAKGRUNDS- 
INFORMATION

Vad är syftet med loggboken/reflekterande 
dagboken?

Reflektion är en kärnkompetens hos alla coacher. Att pra-
ta med andra, inklusive andra coacher och mentorer, om 
dina erfarenheter kan hjälpa till att kristallisera tänkande 
och anpassa praxis, samt ge olika perspektiv och idéer.  

Att föra en så kallad loggbok eller reflekterande dagbok 
hjälper dig att spegla ditt arbete. Med dina teoretiska kun-
skaper parallellt med din arbetspraktik i åtanke kommer 
det att stödja dina professionella framsteg som coach. Det 
kommer att utveckla dina färdigheter kring utvärdering 
och eftertanke antingen ensam eller med dina kamrater 
eller mentor. Du kommer att kunna upptäcka återkomman-
de frågor och rita dina egna framsteg eller förändringar i 
din coaching. Det kommer också att vara ett användbart 
verktyg att se tillbaka på i framtiden för att hjälpa dig att 
bygga upp en bas av kunskap om teori och om din egen 
praktik.

Hur ska jag skriva min dagbok?

Loggboken/reflekterande dagbok är ett verktyg för dig 
att samla dina erfarenheter från ditt dagliga coachingar-
bete. Genom att logga och reflektera över dem i skriftlig 
form kommer du att kunna kontextualisera dina egna er-
farenheter, se dem mot den teoretiska bakgrunden, jämfö-
ra och diskutera dem med andra coacher eller kollegor/
handledare, och så småningom reflektera och anpassa 
ditt praktiska arbete.  

Den reflekterande dagboken kan betraktas nästan som en 
professionell journal, så den är konfidentiell, du behöver 
inte dela den med någon om du inte vill och du kan främst 
använda den för självreflektion. Det kanske kan vara bra 
för dig att visa specifika avsnitt och diskutera dem med 
andra coacher, handledare eller mentorer. På så sätt kan 
du få lite extern input, vilket kan vara till stor hjälp när du 
har fastnat i en svår situation och inte hittar en lösning. 

Vad ska jag skriva i min dagbok?

Det är upp till dig och ditt arbetssätt hur och i vilken form 
du vill föra din dagbok. Men att hålla en viss struktur eller 
vägledande frågor kan hjälpa dig att komma till kärnan. 
Vi har tagit med några förslag på vad du kan skriva om 
och hur du skriver det, men du bör gärna anpassa efter 
dina behov. 

Vad ska man skriva om? Ett bra ställe att börja är aspekter 
på jobbet som du känner att du kunde ha hanterat bättre. 
Vad kunde du ha gjort bättre? Varför gjorde du som du 
gjorde? Vad behöver du för att förbättra ditt arbete (resur-
ser, information, support osv.)? I nästa steg kan du börja 
göra lite brainstorming och efterforskningar, söka råd och 
diskussion om den här frågan. Du kan sedan gå vidare 
för att logga framstegen, vad hjälpte, vad hjälpte inte, etc.

Hur skriver man? Återigen är den här dagboken din, så 
vårt första tips är att göra den till din egen. Var ärlig, an-
vänd dina egna ord och låt orden flöda. Försök att inte 
stanna på ytan, utan gräv djupare, var flexibel. Var selek-
tiv, försök inte att skriva ner allt utan koncentrera dig på de 
knepiga och intressanta aspekterna av ditt coachexempel. 
Försök också att skriva ner saker så fort du kan. Be om 
hjälp om du behöver det.
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Organisation: 

MALL

Här finns en mall för din loggbok/reflektionsdagbok och 
två idéer för struktur och innehåll. Anpassa dem gärna 
efter dina behov!

MINI LOGGBOK / REFLEKTERANDE DAGBOK

Namn:

Noteringsnummer:

Datum för notering:

Datum för kompletterande noteringar:

IDÉ 1 - FÖR STRUKTUR OCH INNEHÅLL

1. Aktuellt problem/fråga
2. Involverade personer
3. Mina mål och tankar
4. Mitt förfarande, alla förekomster som rör det
5. Resultat, jämförelse till målen, andras åsikt
6. Öppna frågor, behov av efterforskning eller uppföljningsåtgärder
7. Mitt eget omdöme
8. Nya/ytterligare idéer

IDÉ 2 - VÄGLEDANDE FRÅGOR

1. Var kände jag mig osäker / överväldigad? Var förlorade jag fotfäste?
2. Gjorde jag ett misstag? Är/var det en kvalitetsbrist?
3. Var är jag missnöjd med min prestation?
4. Var är jag missnöjd med processen?
5. Vad skulle jag vilja göra annorlunda eller bättre?
6. Vilken kunskap saknar jag? Vad skulle jag vilja veta mer om?
7. Vad behöver jag för att förbättra min coaching praxis?
8. ...
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9. COACHING RESURSER 
— COACHINGAVTAL

INTRODUKTION OCH BAKGRUNDSINFORMATION 

Överenskommelser inom coaching – 
“The Three-Cornered Contract” (Trehör-
nade kontraktet) eller “Contract Triang-
le” (Kontraktstriangeln)

Konceptet med det trehörnade kontraktet myntades först 
i den terapimetod som kallas Transactional Analysis 
(transaktionsanalys) av Fanita English och modifierades 
av Nelly Micholt. För dessa källor se (English, Fanita: 
Transactional Analysis Journal Vol.5, n.4, 1975; Mi-
cholt, Nelly: Transactional Analysis Journal Vol 22, N.4, 
1992). När vi arbetar som interna eller externa coacher 
i företag och organisationer är den första avtalsparten 
ofta inte den person som vi direkt stöder för att förbättra 
prestation. Beroende på storlek och typ av organisation 
kommer initiativet mestadels från en chef eller perso-
nalavdelning. 

Det är viktigt att ingå separata, uttryckliga överenskom-
melser eller kontrakt med de olika berörda parterna. 
Kontrakt här innebär tydliga arrangemang som båda 
sidor uttryckligen har enats om. Dessutom bör varje per-
son veta ungefär vad som överenskommits bland de an-
dra berörda parterna.

När vi klargör mål och ramar med de olika berörda sid-
orna riktar vi frågor som:

• Vilka är målen och de förväntade resultaten? Och hur 
kommer dessa att mätas?

• Vilket förfarande kommer vi använda?
• Hur mycket tid har vi och vad bör frekvensen av 

coachingen vara?
• Hur kommer återkopplingen att organiseras mellan 

parterna? 
• Hur kommer sekretessen att hanteras?
 
Kontraktstriangeln är till hjälp för dessa förtydliganden. 
Det gör befintliga förväntningar och arrangemang trans-
parenta och det bidrar till att övervaka coachingproces-
sen. Även om du har fått en definierad position i företaget 
som en intern coach, kommer denna öppenhet vara oum-
bärlig för förtroendeuppbyggnad och fokus i coachrela-
tionen. I referensen till de tre parterna i avtalet som hörn 
av en triangel kan också visa om det finns snedvridningar i 
balansen mellan dem. Coachen och den som coachas kan 
till exempel vara för nära varandra och arbetsgivaren för 
långt borta. Obalanser kan uppstå på alla håll och kom-
mer ofta att leda till svårigheter i coachingprocessen.

ÖVERENSKOMMELSE OM 
COACHING

Att göra ett “kontrakt”, eller avtal, med den migrerade 
(dvs. den som ska coachas) kan vara ett användbart verk-
tyg för att komma överens om gemensamma grunder, 
innehåll, och mål för coachingprocessen. 

En bra mall för ett coachingavtal tillhandahålls av Inter-
national Coach Federation: https://coachfederation.
org/app/uploads/2017/11/SampleCoachingAgre-
ement.pdf

När du gör avtalet mellan dig själv och den du 
coachar, se till att du tar tillräckligt med tid, sitt ner till-
sammans i en bekväm atmosfär och, om möjligt, utan 
avbrott eller distraktioner. Här är några tips för att leda 
samtalet om avtal.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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TIPS FÖR SAMTALET OM AVTALET MELLAN COACH OCH 
DEN SOM COACHAS/MIGRANTEN

1. Initiera kontakt

2. Första mötet

• Vad handlar det här mötet om? Klargöra mål för 
inledande möte, tidsram, etc.

• Vilka förväntningar och mål har den som coachas?
 ɣ Vad vill du vinna på coachingprocessen?
 ɣ Vilken är din nuvarande situation gällande 
tillfredsställelse med arbete, privatliv, 
integrationsprocess etc.?

 ɣ Några aspekter som du kan lyfta uppmärksamhet 
kring: karriärutveckling, lärande/utbildningsbehov, 
arbete-liv-balans, motivation, relationer (kollegor, 
vänner, familj, etc.) socialt liv, hobbies, etc.  

 ɣ Vilket stöd förväntar sig den som coachas/
migranten? 

• Vilka förväntningar har coachen? Vilka är coachens 
grundregler (t.ex. sekretess)?

• Inledande tidsram för coaching.
• Frekvens och längd på möten (fördefinierade och/

eller efter behov).

3. Återkoppling/översyn

• Vid regelbundna (förutbestämda) intervaller, träffas 
för en gemensam översyn (beroende på längden på 
coaching relation, kan detta ske en gång i mitten av 
coachingperioden eller vid flera tidpunkter).

• Har de överenskomna frågorna tagits upp? Vilka mål 
har uppnåtts?

• Finns det behov av en revidering av mål/frågor som 
skall behandlas? 

4. Avslutande möte

• I slutet av coachingperioden, träffas för att diskutera 
utfallen av coachingprocessen:

• Har målen uppnåtts?
• Hur påverkade coachningen den som blev coachad, 

coachen, organisationen? På vilka nivåer?
• Hur betygsätter du coachingprocessen? Vad gick bra, 

vad gick inte så bra?
• Hur ska ni fortsätta? Vilka ytterligare mål återstår? 

Vilka resurser/stöd behöver den som coachas för att 
uppnå dem? Hur ska coachen gå till väga? Kommer 
coachingrelationen avslutas här eller kommer ni att 
omdefiniera och/eller fortsätta?
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10. YTTERLIGARE RESURSER —  
VÄLKOMSTPAKET

INTRODUKTION OCH BAKGRUNDSINFORMATION 

Ett exempel på god praxis för ett integrationsverktyg är 
ett “välkomstpaket” för att stödja migrantens introduktion 
företaget. Coachen kan utveckla den utifrån alla tänkbara 
aspekter när migrerande anställda kommer till företaget, 
och kunskap om hur man förbereder ett bra välkomnande 
och en god introduktion.

Under vår MaWIC-utbildning innebar ett antal uppdrag 
som utbildningsdeltagarna hade att genomföra att samla 
in och dokumentera användbar information om sitt lands/
regions/företags hantering av frågor som är relevanta för 
migranten. Detta omfattade mer allmän information om 
företaget, information angående arbetsrätt, sociala förmå-
ner, sjukförsäkring etc., men även mer tekniska aspekter, 
såsom erkännande av kvalifikationer och liknande. Kurs-
deltagarna gav oss feedbacken att dessa uppgifter var 
mycket användbara för dem eftersom de kunde tillämpa 
dem direkt på jobbet. 

Så varför inte sammanställa något liknande för ditt eget 
företag/organisation och land. Många företag har redan 
något liknande för nya medarbetare. Om ditt har det ock-
så, varför inte ta en titt på det och utöka den med viktig 
information för en anställd som inte bara är ny på ditt före-
tag, men också i ditt land. Ett sådant välkomstpaket skulle 
innehålla all viktig och relevant information som den du 
coachar behöver när denne börjar arbeta i ditt företag. 
Det kommer att hjälpa migranterna eftersom de kommer 
att ha mycket information skriftligen (vilket har den extra 
fördelen att underlätta förståelsen och sänka tröskeln för 
att behöva be om information) och det kommer också att 
hjälpa dig och dina kollegor eftersom du kommer att ha in-
formation klar och till hands när du tillfrågas. Att ta fram en 
del av denna information kan verka som en hel del arbete, 
men det kommer att vara värt besväret!  
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VÄLKOMSTPAKET FÖR ANKOMST TILL FÖRETAGET

Eftersom varje organisation är olika och varje nation har 
olika bestämmelser om arbetsrätt, utbildning och yrkesut-
bildning, sociala förmåner etc. kommer varje välkomstpa-
ket att vara olika. För inspiration till vad det kan innehålla 

har vi samlat några frågor som kan vara intressanta. Om 
du behöver ytterligare inspiration, se kort #6 Stödja inte-
gration utanför arbetet.

MÖJLIGT INNEHÅLL I VÄLKOMSTPAKETET

1.  Information om företaget/organisationen

• Allmän information (uppdrag, storlek, form etc.).
• Lite av företags historia.
• Organisationsschema och viktiga kontakter.
• Relevanta avdelningar och personer  

(HR-avdelning, coachnings- och utbildningskontakter, 
fackföreningsrepresentanter etc.).

• Kommunikationskedja (medarbetare rapporterar till 
specifika överordnade).

• Arbetstid, arbetsschema, skiftplaner,etc.
• Lönekomponenter (grundlön, ersättningar, bonus etc.).
• Löneutbetalning: betalningsform (t.ex. banköverföring), 

avlöningsdag (t.ex. slutet av månaden). 
• Provanställning/provperiod.
• Sjukdom, vad man ska göra och vem  

man ska informera.
• Företagsspecifika sociala och försäkringsrelaterade 

aspekter (t.ex. ytterligare ledighetspolicies, 
ersättningspolicies, ytterligare förmåner osv.).

• Viktiga arbetsmiljöregler på arbetsplatsen
• Formell klädkod eller arbetskläder. 

2. Information om praktiska aspekter som semes-
ter, socialförsäkring,etc.

• Offentliga (juridiska) helgdagar (inklusive religiösa 
helgdagar).

• Frånvaro (regler/policies).
• Socialförsäkringar som sjukförsäkring, pensionskassa, 

arbetslöshetsförsäkring etc. Hur fungerar det? Vilka 
är mina skyldigheter och rättigheter? Sjukdom, 
moderskap, etc.?

• Skatterelaterade frågor och information.
• Rättigheter avseende fackförbund.
• Regler för utbildning och vård i ditt land (skyldigheter, 

kostnad, etc.).

3. Relevant lokal information 

• Hälsa (lokala läkare och kliniker).
• Utbildning och barnomsorg (skolor, förskolor, lokala 

mötesplatser).
• Hobby och fritid (klubbar och föreningar, bibliotek, 

invandrarorganisationer etc.).
• Logi och boende (kontakter, finansieringssystem, etc.).

4. Särskilda stödsystem i och runt din organisation

• Relevanta råd- och stödstrukturer och hur  
man når dem.

• T.ex., kompissystem, språktandems, 
arbetstagarrepresentation, invandrare, kvinnor, etc.

 
5. Ytterligare innehåll/gåvor/presentkort

• Marknadsföringsmaterial från ditt företag.
• Presentkort för lokala ställen av intresse (t.ex. biograf, 

gym, etc.)..
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CHECKLISTA INDIKATORER FÖR UTBILDNING/
LÄRANDEBEHOV

Följande lista innehåller ett antal tecken på att en person förmodligen borde eller vill lära sig något:

 
Ställer många frågor, efterfrågar

Visar nyfikenhet, intresse

Tvekar ofta, verkar osäker, hjälplös

Uppvisar undvikande beteende, vill fly uppgifter

Gör misstag, misslyckas, kvalitetsbrister

Uppvisar stress, tecken på att överutmanas

Ofta upplever konflikter, klagomål, irritationer

Missnöje på arbetet

Arbetar långsamt, ineffektivt

Undviker förändringar

Lämnar arbetet oavslutat

11. YTTERLIGARE RESURSER —  
RESURSER FÖR YRKESVÄGLEDNING 

PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN

Den personliga utvecklingsplanen kan vara ett användbart verktyg för att diskutera mål för utveckling på arbetsplatsen 
med migranterna. Du kan också ha den som stöd för din egen utvecklingsplan som coach.

Namn:

Mål
4 Vad vill jag 
uppnå?

1.

2.

3.

Aktiviteter
4 Vad ska jag göra 
för att nå mina utveck-
lingsmål?

Hinder
4 Vad kan hindra 
mig att nå mina mål?

Lösningar
4 Hur kan jag över-
vinna hindren?

Varaktighet & 
deadline
4 Min detaljerade 
tidsplan?
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RIKTLINJER FÖR ATT OBSERVERA INLÄRNINGSBEHOV 

• Hur närmar sig medarbetarna nya uppgifter? Hur 
förbereder sig dessa för arbetet?

• Vilka uppgiftsrelaterade utmaningar har ännu inte lösts 
eller lösts bra? Vilka kvalitetsbrister har visats? Vilka 
misstag/svagheter är återkommande?

• Vad gör de när uppgiften de fått har slutförts?
• Hur hanterar de kunder? Hur tillgodoser de deras 

behov?
• Hur reagerar de på oväntade svårigheter, störningar 

eller när de stöter på problem?
• Erkänner de sina egna fel, svårigheter och 

begränsningar? Hur hanterar de det?
• Vilka är tecknen på osäkerhet/överutmaning? Vad 

verkar svårt?
• Hur hanterar de stressiga perioder där flera saker 

måste göras samtidigt?
• Hur delar de sin egen arbetsbelastning, hur hanterar 

de tid?
• Hur reagerar de när kollegor påpekar deras misstag? 

Hur tar de till sig sådana tillrättavisningar?

• Hur tar de till sig hjälp och råd från kollegor? Hur 
agerar de när andra behöver hjälp eller stöd?

• Vad återstår/kommer att kringgås/förbises?
• Vilka konflikter/klagomål återkommer? Hur beter de 

sig i konflikter?
• Hur får de information från kollegor? Hur 

vidarebefordrar de denna information?
• Hur tar de hänsyn till behovet av ekonomisk 

effektivitet?
• Hur tillämpar de sina yrkeskunskaper och färdigheter?
• Hur använder de skriftliga och andra resurser?
• Hur presenterar de resultatet av sitt arbete? Hur 

hanterar de frågor som uppstår i arbetet?
• Om den anställde har ledningsansvar: Hur uppfattar 

de det? Hur hanterar de underordnade?
• Analys: Vilka utbildningsbehov (tekniska, metodiska, 

personliga, sociala) framträder?

REFERENSER, YTTERLIGARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER

Lite mer bakgrundsinformation gällande 
yrkesvägledningsmetoder

Vad som är viktigt i karriärrådgivning av migranter: 

https://rightstogo.weebly.com/what-is-important-
in-career-counseling-of-migrants-and-refugees.html

Personlig utvecklingsplan:

https://www.managers.org.uk/knowledge-bank/
personal-development-planning 

Värdesätta mångfald: vägledning för att integrera 
migranter i arbetsmarknaden:

https://www.cedefop.europa.eu/files/6124_
en.pdf

Högre utbildning för migranter och flyktingar:

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-
education/higher-education-for-migrants-and-
refugees_en

Erkännande av tidigare verktygslåda för lärande:

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/
enhancement-and-development/recognition-
of-prior-learning-toolkit---worksheet-and-cards.
pdf?sfvrsn=af7cf581_14
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12. YTTERLIGARE RESURSER —  
AKTIVITETER OCH SPEL 

INTRODUKTION OCH 
BAKGRUNDSINFORMATION 

Som du säkert känner till från ditt dagliga arbete är det 
ofta svårt att få anställda ur den vardagliga arbetspro-
cessen och avsätta tid för att verkligen arbeta med frågor. 
Men ibland räcker lite “speltid” långt i att hjälpa till att 
lösa konflikter eller frågor, stödja inlärningsprocesser och 
hjälpa upp integrationsprocessen. Gamifiering är nyck-
eln! Vi har samlat några idéer åt dig, men du kommer att 
upptäcka att det finns mycket material där ute som du kan 
använda och anpassa efter dina behov. 

AKTIVITETER OCH SPEL SOM STÖD FÖR 
INTEGRATIONSPROCESSEN

Identitetsspelet

Syftet med spelet? Identitetsspelet är ett bra spel för att 
göra människor uppmärksamma på bredden och omfatt-
ningen av kulturell identitet och öka medvetenheten om det 
faktum att identitet består av flera faktorer, inte bara geo-
grafiskt eller etniskt ursprung.

Med vem och hur länge? Detta spel fungerar bäst i en 
heterogen medelstor till stor grupp, minst 10 deltagare. 
Med förberedelser och avslutning tar den mellan 15-20 
minuter.

Hur fungerar det? Alla sitter i en cirkel. Spelledaren 
läser upp egenskaper och alla som identifierar sig med 
dem ställer sig upp. Till exempel: “föddes på våren”, “har 
barn”, “gillar glass” etc. Beroende på gruppens karaktär 
kan egenskaperna vara (huvudsakligen) personliga. Det 
blir mer intressant när du inkluderar frågor om den person-
liga, professionella och kulturella bakgrunden, du behöver 
lite fingertoppskänsla. Ge alla chansen att se sig omkring 
och lägg märke till vem som är i samma båt. 

Förberedelser och material? Inget material behövs, 
förbered en lista över egenskaper, ha med (huvudsakli-
gen) personliga back-up frågor beroende på hur gruppen 
interagerar.

Skicka ett brev till dig själv

Syftet med spelet? Denna övning är ett klassiskt verktyg 
för reflektion och mål i tider av förändring (i detta fall in-
tegrationsprocessen på och utanför arbetsplatsen). Syftet 
är att hjälpa migranterna att reflektera över sitt nuvarande 
skede av integrationsprocessen och formulera mål för den 
närmaste framtiden. 

Med vem och hur länge? Denna övning kan göras 
med endast en migrant eller grupper. Du får tilldela tid för 
den inom eller utanför arbetsprocessen. 

Hur fungerar det? Be migranten att skriva ett brev till sig 
själva om ett år. Ge dem en lista med vägledande frågor 
för att hjälpa dem att formulera och reflektera: “Försök att 
visualisera den person du kommer att vara om ett år. Vad 
kommer du att ha uppnått? Vad kommer att vara annorlun-
da? Vad kommer att ha varit svårt? Vad blir du stolt över? 
Vilket råd skulle du vilja ge själv? Är det något du skulle 
vilja fråga dig själv? Att påminnas om? Låt dina tankar flö-
da fritt!”

Förberedelser och material? Skrivpapper, penna, ett 
kuvert, frimärke. Be den som blir coachad att försegla och 
adressera kuvertet. Din uppgift blir att skicka brevet vid en 
överenskommen tidpunkt i framtiden. Ett år är en bra tids-
ram för vårt syfte. Se till att du inte glömmer att skicka det!
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Barnga – Ett interkulturellt kortspel

Syftet med spelet? Detta spel är ett bra spel för att 
öka medvetenheten om alla dolda koder och regler i 
olika kulturer.

Med vem och hur länge? Detta spel kräver en större 
grupp (minst 9, bättre mer) och minst 45 minuter inklusive 
introduktion och debriefing av två personer eller fler. Det 
är alltså ofta svårt att genomföra på arbetsplatsen men 
kan vara en trevlig aktivitet för en “kulturell kväll” eller en 
interkulturell kompetensutbildning.

Hur fungerar det? Minst 3 grupper om minst 3 spelare 
bildas. Spelet fungerar bäst med 4-5 grupper om 4-6 per-
soner. Varje grupp sitter vid ett bord med en uppsättning 
spelkort och ett regelblad per person. De studerar reglerna 
och spelar några rundor av kort. Sedan samlas alla re-
gelblad in av moderatorn och deltagarna uppmanas att 
sluta prata och spela i tystnad. Förvirringen börjar när, ef-
ter ett tag, enskilda deltagare uppmanas att byta grupp 
(återigen i tystnad) utan att veta att den andra gruppen 
spelar enligt olika regler. Efteråt har deltagarna möjlighet 
att diskutera sina erfarenheter och reflektera över missför-
stånd och fallgroparna att leva tillsammans som (inte bara 
kulturellt) olika människor.

Förberedelser och material? Ganska mycket för-
beredelser behövs men det är värt det! Bekanta dig väl 
med riktlinjerna för moderering och spelregler! Ma-
terial: standard kortspelsuppsättningar (beroende på 
mängden grupper), utskrift av (olika) regelblad per per-
son. Modereringsriktlinjer och regelblad hittar du här:  
http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/barnga/

Vägleda blinda

Syftet med spelet? Detta spel bidrar till att bygga förtro-
ende, förbättra konversation och öka medvetenheten kring 
känslor av hjälplöshet/osäkerhet.

Med vem och hur länge? Minst två personer eller fler. 
Beroende på gruppens storlek, 20-30 minuter. Övningen 
kan göras med endast en migrant eller hela grupper. Du 
får tilldela tid för den inom eller utanför arbetsprocessen. 

Hur fungerar det? Det är en parövning. En person har 
ögonbindel, den andra ser. Paret måste gemensamt na-
vigera en svår bana (använd stolar, bord, andra möbler, 
etc. för att bygga banan). Instruktionen till den seende 
partnern är att se till att deras följeslagare säkert behärs-
kar banan. Efteråt: Hur klarade de sig båda? Hur kändes 
det för dem? Sedan återvänder de tillbaka genom banan, 
återigen med ögonbindel och seende. Men nu får de oli-
ka instruktioner: Partnern med ögonbindel leder och den 
seende följeslagaren får bara ingripa eller göra något när 
partnern med ögonbindel ber om hjälp eller är i fara. Efter-
åt: Hur kände de båda den här gången? Var det svårare 
eller enklare? Om du fortfarande har tid, vänder du om 
rollerna så att varje deltagare upplever varje roll.

Förberedelser och material? Ingen förberedelse be-
hövs. En halsduk eller tygbit som ögonbindel.

REFERENSER, YTTERLIGARE 
INFORMATION OCH YTTERLIGARE 
RESURSER 

Här är några länkar där du kan hitta ytterligare 
idéer och resurser för spel och övningar. Listan är 
inte allomfattande, du kommer kunna efterforska och 
få fler idéer som kan passa dina behov bättre. 
 
 

Verktygslåda Interkulturellt lärande 
http://intercultural-learning.eu/toolbox/

Teambuilding övningar 
https://www.mindtools.com/pages/article/team-
building-communication.htm

Verktygslåda för övningsmetoder 
http://migobi.eu/products/
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