
Samtalsledarmaterial

Verklighet eller bara ord?

I den här övningen studerar deltagarna ett antal påståenden om oli-
ka aspekter av arbetsmiljö som kan tyckas självklara. Men stämmer 
verkligen påståendena med hur det är på deltagarnas arbetsplats?    

tidsåtgång
» Ca 30 minuter

gör så här
1. Dela in deltagarna i smågrupper om 3-5 personer. Be

dem studera varje påstående och samtala och reflektera
kring dessa.

2. Be smågrupperna berätta det viktigaste som kom fram
i deras samtal. Fånga upp det som fungerar bra och
om det är något som behöver förbättras. Skriv om
möjligt ner åtgärder i en handlingsplan.

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona

kompletterande övning: Introduktion // Vår arbetsmiljö
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VERKLIGHET ELLER BARA ORD?

Suntarbetsliv – parter för prevention  •  De fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Kompletterande övning: Introduktion // Vår arbetsmiljö

Studera uttrycken nedan
Brukar vi använda dem? Beskriver de verkligheten eller är de bara vackra ord? Hur fungerar det hos oss?

När vi rekryterar söker vi medvetet  
efter olikheter. 
– Gör vi det?
– Finns det något vi skulle behöva komplettera 

oss med?

Säkerheten går alltid främst.

– Är det på det viset?

– Finns det något vi borde rätta till?

Hos oss drar vi nytta av allas olika erfaren heter, 
egenskaper och förutsättningar.– Stämmer det?– Vad kan vi göra för att det ska ske i större utsträckning?

Varje medarbetare måste ta 

ansvar för sin egen hälsa.

– Håller vi med?
– Vad skulle det innebära i praktiken?

Vi är varandras arbetsmiljö.

– Vad betyder det?

– Agerar vi därefter?

Kvinnor och män har samma 
möjligheter i vår organisation.
– Hur är det hos oss?

Att arbeta hälsofrämjande innebär 

inte bara friskvård.

– Vad kan det innebära mer?

– Vad skulle vi vilja ha mer av?

Arbetsmiljön är allas ansvar.
– Har någon mer ansvar än andra?

Delaktighet och samverkan är centralt 

hos oss. 
– Är det så hos oss?

Jämställdhet står ständigt på agendan. 

– Hur visar vi i så fall det i praktisk handling?


