
Möten mellan människor är en förutsättning för livet självt 
och bidrar till att vi kan reflektera över hur vi ser på oss 

själva och hur vi ser på andra. 

Därför är hur vi möter och bemöter så viktigt! 
Låt oss tillsammans berika världen med goda möten!



Alla frågor har olika svar beroende på vilket perspektiv 
Du väljer att inta.

 Det i sig innebär att det finns inga enkla svar och 
verkligheten består av många olika parametrar.



Vad var Sverige innan det kom invandrare hit?



Hur gammal var du när du fick din första fördom?

- Man föds med fördomar 

-3 år 

- 8 år 

-13 år

Rätt svar enligt forskningen är 3 år



Hur lång tid tar det att bilda sig en uppfattning om 
någon annan?

- 8 minuter 

- 5 minuter 

- 20 sekunder 

-3 sekunder 

Rätt svar enligt forskningen är 3 sekunder
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Etnisk identitet
Politiska faktorer påverkar etniska grupper i en nation. Ju högre 

toleransnivå desto lättare är det att assimilation sker. 

Etnisk identitet är en uppluckring av det gamla, förvirring i det nya 
för att till slut landa i sig själv. 

Etnisk identitet är både beständig och föränderlig - till och med en 
svensk måste fundera över svenskheten som en del i sin identitet när 

invandringen kommer.



Etnisk identitet
Etnisk identitet har både objektiv och subjektiva komponenter - 
objektiva är språk, musik, kultur, det subjektiva är - känslan av 

tillhörighet, gemensamma farfäder, språk, öde.

Alla har en etnisk identitet - vi skiljer oss från andra människor.

Strömmen av alla människor vi möter och bemöter är livet. 
 I mötet, i samtalet,  i blicken, blir jag den jag är.



Välkomstverket
Vem lär mig vad Sverige är för land?

Vad får jag för information?

Lagar och förordningar?

Dolda sociala koder?



Vad har vi pratat om hittills?
Finns inga rätt och fel – bara olika sätt att se på saker och ting…

Hjärnforskningen säger att goda relationer ökar tillfredställelsen i livet – 
en av få yttre faktorer

Fördomar finns – det är bra att bli medveten om sina egna

Nya människor som kommer till Sverige gör inte bara en yttre resa de gör 
även en inre resa 

Jonas Gardell har skrivit:

”Där du står idag är dit du själv har gått

Det var rätt långt att gå och du har rätt att vara stolt

Minns var du kommit från och hur långt du haft att gå

Vi är inte framme än så du kan behålla skorna på…..”



 Liberalismen
Människans rätt till ”liv, frihet, egendom” Rätten att forma 

sitt liv själva, tänka själva, yttra sig fritt. 
Självbestämmande rätten.

Konservatismen
Nationella traditioner, monarki, religion, bekämpa 

revolutionära förändringar.
 Socialismen

Ekonomisk, social och politisk jämställdhet (gemensam 
ägo av produktionsmedlen).



RELATIONSSAMHÄLLETS 
 ideologi

Konservatismen, nationella traditioner, monarki, religion, 
bekämpa revolutionära förändringar.

Socialismen, ekonomisk, social och politisk jämställdhet 
(gemensam ägo av produktionsmedlen).



Kulturskillnader bidrar till kulturkrockar

Relationssamhället Prestationssamhället

Överklass

Medelklass
(övre/undre)

Arbetarklass
(övre/undre)

Bidragsklass

Stat/skattFamiljen



Lika - Olika
Hälsningsfras

Barn

Kvinnor/män

Utbildning

Arbete

Religion

Lagar och rättegångar

Bröllop

Döden

Allmänmänskliga likheter – vi känner glädje men uttrycker oss olika



Samhällskontraktet

-Juridiskt ansvar (lika inför lagen)

-Socialt ansvar (för samhället, demokratin)

-Personligt ansvar (inför mig själv)

-Professionellt ansvar – i min funktion



MÅNGFALDSKONTRAKTET

 är idén att medborgarna har ingått ett avtal med varandra om 
rättigheter och skyldigheter i samhällslivet på

 glokal nivå.

Hur skulle det kunna se ut?



Vad har Du hört idag?

Vad skulle Du vilja veta mer om?



”MÅNGFALD är att bli inbjuden till festen,
INKLUDERING är att bli uppbjuden till dans,

 TILLHÖRIGHET är att dansa som om ingen såg 
på…….” Linkedin



Tusen tack, för att Du lyssnat!

www.manskligamoten.com

http://www.manskligamoten.com/

