
Vill vi skapa schysta arbetsplatser måste vi 
kunna bemöta andra människors åsikter och 
föra dialog. Med hjälp av tipsen kan du öva 
på mer nyanserade samtal och konstruktivt 
bemötande. Det betyder inte att vi ska vara 
rädda för att säga vad vi tycker, vad vi och 
Vision står för och att stå upp för det man 
tycker är rätt. Tipsen baserar sig till stor del på 
diskussionsunderlag från Visions medlemmar. 
 
1. Att ha en respektfull dialog är en förut-
sättning för ett schyst samtal. Ni kanske inte 
tycker lika men att lyssna på den andres åsik-
ter och visa en vilja att förstå hur personen 
tänker är viktigt.

2. Låt alla komma till tals och dela på  
talutrymmet.

3. Var genuint intresserad av att samtala och 
förstå hur personen tänker.

4. Lyssna aktivt och visa med kroppspråket 
att du är närvarande, öppen och nyfiken. 
 
5. Ställ följdfrågor och återkoppla det som 
sägs så att du inte missförstår budskapet.  
”Berätta mer..”, ”Har jag förstått dig rätt..”, 
”På vilket sätt…” är några användbara fraser.

6. Använd öppna frågor Istället för stängda 
ja eller nej-frågor som exempelvis ”Vill du 
inte..”..” Stängda frågor upplevs ofta som mer 
anklagande och för inte samtalet vidare. 
 
7. Testa och byt perspektiv. Hur skulle du 
känna om du var den andre personen eller 
fråga den du samtalar med hur hen skulle 
känna om rollerna var annorlunda.

8. Utgå ifrån hur du känner. Du äger din egen 
upplevelse och därför är det naturligt att 
berätta hur du känner i en situation eller när 
vissa ord och uttryck används.

9. Separera åsikter och fakta. 

10. Stå upp för värdegrunden och berätta om 
det som sägs går emot vår värdegrund. Fun-
dera på om du behöver agera vidare i frågan 
och få råd och stöd. Kom ihåg att du kan ta 
stöd av ditt fackliga ombud, din chef eller 
ringa Vision direkt.
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