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FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,  
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se  

 
Tid och plats för alla träffar  
Vägledarnas chefer 

• Uppstarsträff för chefer: fredag 8 april kl 10-12.  
• Chefer deltar även torsdag 27 oktober 10-12.  

 
Vägledare 

• Träff 1: torsdag 15 september kl 9-12 (digitalt) 
• Träff 2: torsdag 29 september kl 9-12 (digitalt) 
• Träff 3: torsdag 13 oktober kl 9-12 (digitalt) 
• Träff 4: torsdag 27 oktober kl 9-12 (digitalt)  
• Nätverksträff vägledare i Sörmland: 24 november 2022, kl 9-12,  

Strängnäs kommunhus, Nygatan 10, 645 80.  

Mer information om delaktighetsmodellen 
I delaktighetsmodellen utforskas gemensamma teman, intressen och frågor som 
grupperna vill lösa tillsammans. På så vis kan deltagarna träna på att uttrycka sin åsikt, 
lyssna och lära sig av varandras erfarenheter.  
 
Arbetssättet kan användas i olika sammanhang där det finns en maktobalans, 
exempelvis mellan äldre och omvårdnadspersonal, brukare och stödassistenter, 
patienter och sjuksköterskor, klienter och biståndshandläggare, medborgare och 
politiker, elevråd och skolledning.  
 
Delaktighetsslingor  
En delaktighetsslinga består av en serie samtal som genomförs vid tre tillfällen under 
ungefär en veckas tid. Slingan ses som ett sammanhållet samtal. En samtalsslinga leds 
av två utbildade vägledare, ett så kallat vägledarpar. För mer information om slingan: 
https://www.fou.sormland.se/media/1694/informationsfolder_delaktighetsmodellen.pdf  
 

Vägledarparet ska vara neutrala 
Vägledare arbetar i par och leder tillsammans samtalen enligt Delaktighetsmodellen.  
Vägledarna ska utföra samtalsslingor i en verksamhet där de inte har någon 
maktrelation till deltagarna. Exempelvis kan vägledarna inte vara baspersonal till 
brukarna/patienterna där de genomför en samtalsslinga. Vi uppmuntrar till 
samarbete mellan två chefer, så att ni kan byta vägledarpar med varandra. Alternativt 
att övergripande funktioner utbildas till vägledare, exempelvis utvecklare, 
kvalistessamordnare med mera.  
 
Tips för att få en hållbar implementering av delaktighetsmodellen i er organisation: 

http://www.fou.sormland.se/
mailto:info@fou.sormland.se
https://www.fou.sormland.se/media/1694/informationsfolder_delaktighetsmodellen.pdf
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 • Vägledarna ska kunna frigöras för att göra samtalsslingor varje år.  
• Att de som utbildas till vägledare är intresserade av att kommunicera med 

målgruppen och vågar pröva nya arbetssätt.  
• Att det finns en plan för att vägledarna inte ska utföra slingor i verksamheter 

där de själva arbetar som baspersonal.  
• Att vägledarna deltar i den årliga nätverksträffen för vägledare i Sörmland.  

 
Vägledarutbildningen kräver förberedelser 

• Vägledarnas chef ansvarar för att boka samtliga träffar i verksamheten där 
respektive vägledarpar ska genomföra en delaktighetsslinga.  

• Vägledarna behöver göra vissa förberedelser mellan utbildningsträffarna. 
Mellan utbildningsträffarna genomför de en samtalsslinga i en verksamhet.  

• Information om förberedelser och bokning av träffar ges vid uppstartsträff med 
chefer 8 april 2022.  
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