
Så här gör du!

På de blå korten finns samtals
ämnen. Vissa beskriver en situa
tion tagen från verkligheten, på 
andra kort finns en faktauppgift, 
ett påstående eller en åsikt.

På de gröna korten finns citat.  
De kan vara med i korthögen eller 
användas för att läsas vid start 
eller som avslutning av övningen.

De vita korten har tips på formule
ringar för att stå upp för allas lika 
värde och bemöta uttalanden du 
inte håller med om.

Instruktion:

Lägg korthögen på mitten av bordet. Turas 
om att ta ett kort och läs högt. Reflektera 
tillsammans. Fortsätt så länge det känns 
meningsfullt. När ni är klara med ett kort 
tar ni ett nytt och läser upp det för en ny 
diskussion. 

Snacka om att göra skillnad

I en värld där debattonen hårdnar, där 
samtal om värderingar, visioner och 
människosyn inte får utrymme, behöver vi 
skapa plats för dialog. Helt enkelt upp
muntra civilkurage! Ge människor mod att 
ta de viktiga samtalen för allas lika värde i 
vardagen. 

Vill du vara med? De här samtalskorten 
kan hjälpa oss att tala om vilken värld vi 
vill ha!

Samtalsregler

Lyssna för att förstå 

Ge och ta plats 

Tala utifrån dina upplevelser 

Utgå ifrån att alla har goda intentioner

      (med inspiration från Samtalsaktivisterna)

Säg ifrån och gör skillnad

’Vet du, din kommentar är kränkande.’

’Hur menar du när du säger så?’ Jag upp
lever det som kränkande när du uttalar dig 
så.’

’Jag blir ledsen och väldigt obekväm när 
du uttalar dig diskriminerande.’

’Din kommentar är faktiskt inte okej, den 
stämmer inte och är intolerant mot en hel 
grupp människor.’

’Jag håller inte med dig, jag tycker att alla 
människor är lika värda.’

’Ditt skämt var inte roligt. Det var rasis
tiskt.’

’Hur tycker du att det du nu sa stämmer 
överens med den här arbetsplatsens  
värdegrund?’

’Det är inte okej att skämta på bekostnad 
av andra, särskilt inte utsatta grupper.’                    

                     (med inspiration från Teskedsorden)





”I många länder finns en 
civilkurage lag som innebär att 
var och en är skyldig att ingripa 
när en annan människa befin
ner sig i nöd. Denna lag gäller 
bland annat i Norge, Danmark, 
Finland, Schweiz, Belgien och 
Frankrike. Men än finns det ingen 
civilkurage lag i Sverige.”

Vad tänker du om detta?

”Polisyrket är alldeles för farligt 
för kvinnor. En polis ska vara stor, 
vältränad och kortklippt.” 

Vad tänker du om detta?

”Idag ser vi nog våra rättigheter 
som svenska medborgare som 
självklara, men vi har till exem
pel bara haft rösträtt i Sverige i 
100 år. Kvinnor har haft rösträtt i 
90 år. För att få den gick svensk
arna ut i storstrejk.”

Vad tänker du om detta?

”Om man blir utsatt för trakasse
rier måste man själv säga ifrån. 
Man kan inte förvänta sig att  
andra ska komma och rädda en.”

Vad tänker du om detta?





”Varför säger vi damfotboll och 
kvinnliga chefer? Varför heter  
det gemene man, mannaminne, 
lekman, vetenskapsman etc? 

Vad tror du?

”Det är så mycket våld, rasism 
och fattigdom i världen. Vi borde 
göra något åt det!”

Vad kan vi, du och jag, göra?

”Jag har en vän på facebook som 
kallar ensamkommande flykting
barn för ’skäggbarn’ och lögnare 
och menar att de borde skickas 
tillbaka allihopa. Jag håller inte 
med honom. Vi har ju yttrande
frihet så det är väl ok att han 
skriver så, men jag kommer att ta 
bort honom som vän.”

Vad tänker du om detta?

”Alla som bor i Sverige ska kunna 
prata svenska. Det är en rättig
het och ett verktyg för att kunna 
göra sin röst hörd i samhället.” 

Vad tänker du om detta?





”När jag gick i skolan var jag 
tvungen att gå på lektioner med 
svenska som andraspråk trots att 
min svenska var lika perfekt som 
mina vita klasskamraters.”

Vad tänker du om detta?

”När jag gick i gymnasiet så 
skulle vi en dag lyssna på en 
föreläsare i aulan. Jag satt och 
fnittrade, och det var ju inte så 
bra. Men i stället för att säga till 
på vanligt sätt så pekade förelä
saren på mig och ropade ’Du där 
i svarta peruken. Håll tyst!’ Jag 
kände mig utpekad och förned
rad inför hela skolan, så jag reste 
mig och gick ut.”

Vad tänker du om den här  
elevens upplevelse?

”Många som växer upp i förorter 
hamnar i ett utanförskap. Jag 
skulle önska att vi såg de utsat
ta områdena som egna företag 
och behandlade varje barn som 
en potentiell framtida vinst. Ju 
tidigare vi investerar desto större 
chans att de blir framtida skatte
betalare.”

Vad tänker du om detta? 

”En sen kväll skulle jag ta en taxi. 
Chauffören var en man från ett 
annat land. Och genom mitt  
huvud for tankar som ’hur ser han 
på mig som vit ensam kvinna mitt 
i natten, kan jag åka med  
honom? Tänk om det är farligt, 
tänk om han kör någon annan
stans...’ Nu gjorde han inte det, 
han var trevlig och professionell. 
Och jag skämdes.”

Vad tänker du om situationen  
och kvinnans reaktion?





”När min son var fem år så  
cyklade han omkull på vår gata. 
Det gick riktigt illa, tänderna gick 
sönder och han blödde i ansiktet. 
Den första som kom fram var en 
kvinna. Men i stället för att hjäl
pa honom skrek hon ’Håll käften, 
åk tillbaka till ditt land och skrik 
där!’ ”

Vad tänker du om detta?

”En dag på servicehuset där jag 
jobbar skulle jag gå in till en rar 
gammal tant. Det visade sig att 
hon hade besök av en manlig 
bekant. Mannen gjorde sig lustig 
över mig och sa att ’jaha idag får 
du besök av en svarting’.”

Vad tänker du om detta?

”Jag jobbar på ett sjukhus och 
en patient frågade mig varifrån 
jag kom. Jag berättade att jag är 
adopterad från Chile. Då berät
tade patienten att hans son inte 
kunde få egna barn och hade 
valt att adoptera. Patienten  
beklagade sig så över att han 
inte har fått ’riktiga’ barnbarn.” 

Vad tänker du om detta?

”Jag får ångest varje gång ett 
brott har begåtts och det visar 
sig att det är en utländsk person 
som är skyldig. För då skäms jag. 
Jag skäms för att vara utländsk 
eftersom jag vet att det kommer 
kommenteras och diskuteras.  
Om man tillhör en minoritet får 
man stå till svars för hela grup
pen…”

Vad tänker du om detta?





”Forskare idag säger att värl
den har blivit en fredligare plats 
att leva på. Aldrig har så få krig 
utkämpats som nu, aldrig har det 
funnits så många demo kratier 
som nu och aldrig har världen 
gemensamt ansträngt sig så 
mycket som nu för att skapa fred. 
(2016)”

Vad tänker du om detta?

”Jag och min familj var ute 
på promenad då en man svor 
och skrek: ’Håll koll på era 
svartskalle ungar.’ Barnen gick då 
lugnt bredvid mig och pratade. 
Mannen som skrek cyklade förbi 
på andra sidan om mig.”

Vad tänker du om detta?

”En kollega på min arbetsplats 
refererar alltid till kollegor med 
utomnordisk härkomst som ’blat
tar’. Fäller kommentarer som ’han 
på teknikavdelningen är så trög, 
han är säkert muslim’.”

Om detta var din kollega, vad 
hade du gjort då?

”Vad skulle hända om vi istället 
för ’andra generationens invand
rare’ sa ’andra generationens 
svensk’?”

Vad tror du om det?





”Samer har historiskt sett  
blivit benämnda ”lappar”.  
Ordet ’lapp’ finns inte i det  
samiska språket och samer idag 
vill inte bli kallade  ’lappar’. 
’Lapp’ härrör från finskans ’lap
palainen’ som betyder ’en som 
befinner sig avsides’ eller ’de 
andra’ – alltså ett ord för att sär
skilja människor.”

Vad tänker du när du hör detta?

”Mitt under anställningsintervjun 
på ITföretaget stoppade rekry
teraren samtalet och sa: ’Jag är 
ledsen, men vi söker en annan 
profil, det här är ett ungt gäng.’ 
Då var jag 43 år och hade haft 
flera chefsjobb inom ITbran
schen.” 

Vad tänker du när du hör detta?

”Mina vänner som är homo
sexuella tycker att det är jobbigt 
att vara i kyrkan. De känner sig 
inte accepterade.”

Vad tänker du när du hör detta?

”Jag är svensk, men har en  
sambo som inte är det. En gång 
blev vi stoppade av polisen i en 
kontroll. En av poliserna tog mig 
åt sidan och frågade om min 
sambo misshandlade mig. ’Är det 
så så kan vi ta hand om det…’ 
Jag hade inga blåmärken eller 
något som skulle tyda på detta 
och min sambo har ingen krimi
nell bakgrund.”

Om det var du som upplevde  
detta, vad skulle du göra? 





”Jag hade precis börjat dejta 
en person och följde för första 
gången med hem till personens 
föräldrahem. När föräldrarna fick 
se mig och höra mig prata såg de 
förbluffade ut och utbrast: ’Men, 
du pratar ju svenska?’”

Vad tänker du om den här  
situationen?

”Enligt FNs deklaration om 
mänskliga rättigheter har alla 
människor lika värde. Men hur 
fungerar det egentligen i prakti
ken? Hur är det till exempel med 
människor med funktionsvariatio
ner jämfört med de utan? Har de 
lika lätt i samhället?”

Vad har du för tankar om detta?

”Jag skulle flyga till London. Så 
fort jag satte mig ned i flygplans
sätet började personen bredvid 
mig sucka och skruva på sig. En 
stund senare märkte jag att per
sonen skriver sms. Det var inte 
meningen att jag skulle se, men 
jag råkade se skärmen ändå…
Sms:en handlade om mig och min 
kroppsstorlek. Och det var inga 
snälla saker personen skrev.”

Vad tänker du om den här  
situationen?

”Jag stod vid min bil på en 
parkerings plats för att fixa en 
sak med bilen. Jag hade med mig 
det jag behövde och hade läget 
under kontroll.
Då rullade en annan bil upp, par
kerar bredvid och chauffören klev 
ur och sa: ’Behöver du ringa  
någon som kan fixa det där åt 
dig, lilla vän?!’ ”

Vad tänker du om den här  
situationen?





”Jag stod vid min bil på en 
parkerings plats för att fixa en 
sak med bilen. Jag hade med mig 
det jag behövde och hade läget 
under kontroll.
Då rullade en annan bil upp, par
kerar bredvid och chauffören klev 
ur och sa: ’Behöver du ringa  
någon som kan fixa det där åt 
dig, lilla vän?!’ ”

Vad tänker du om den här  
situationen?

”Jag är inte rasist men tycker att 
vi måste våga prata om invand
ringsproblemet! Sverige tar emot 
alldeles för många flyktingar. De 
tar våra jobb, de kostar pengar 
och är kriminella.”

Vad tänker du om detta?

”Jag var på tbanan. En tiggare 
gick igenom tåget med en kopp 
och visade upp foton på små 
barn. När han gick förbi där jag 
satt var det en annan resenär 
mitt emot mig som såg ogillande 
på tiggaren och viftade med sin 
hand, som för att ’vifta bort tig
garen’. Jag blev tyvärr helt mål
lös, men önskar att jag hade sagt 
något.”

Vad skulle du gjort i den här  
situationen?

”För att integration ska lyckas 
måste båda sidor anpassa sig. 
De nyanlända måste vilja vara en 
del av samhället och samhället 
måste vara välkomnande.”

Vad tänker du om detta?





”En mångkulturell arbetsplats har 
medarbetare från många olika 
kulturer, traditioner, olika åldrar, 
kön, bakgrunder, etnicitet, köns
identiteter och funktionsnedsätt
ningar.”

Vad tänker du om en sådan  
arbetsplats?

”På mitt jobb har jag en kollega 
som varierar sin klädsel och sitt 
utseende. Detta gillar inte vår 
chef som har uppmanat kollegan 
att klä sig mer vanligt och sluta 
glida mellan ’könsgränserna’.” 

Vad tänker du om detta?

”Jag följde med en kollega till 
fiskebutiken när hon skulle köpa 
fiskenät. När hon berättade för 
mannen bakom disken vad hon 
ville ha vände han sig till mig 
och ställde följdfrågor om mask
storlek och annat som jag inte 
hade en aning om. Hon svarade 
tålmodigt och kunnigt på varje 
fråga men ändå vände han  
sig aldrig till henne med nästa 
fråga.”

Vad tänker du om detta?

”En person med ett utländskt 
klingande namn måste söka 
unge fär dubbelt så många jobb 
jämfört med en person med ett 
svenskklingande namn för att bli 
kontaktad av arbetsgivare.”

(Resultat från forskningsstudie  
vid Linnéuniversitetet.)

Vad tänker du om detta?





”Min chef vill inte anställa musli
mer på vårt jobb. ’De kommer att 
vilja be flera gånger om dagen, 
ändra menyn i matsalen och vilja 
vara lediga vid sina högtider.’ ”

Vad tänker du om detta?

”En kollega med utomeuropeiskt 
påbrå gick en kurs på jobbet för 
ett tag sen. Flera gånger fick 
hen höra av utbildaren att ’du är 
så osvensk!’ Min kollega som är 
född i Sverige berättar att detta 
händer hela tiden… Trots att en 
svensk i dagens samhälle kan ha 
vilken etnicitet, tro, hudfärg och 
egenskaper som helst.”

Vad tänker du om detta? 

”Människor som tar sig till  
Sverige för att tigga (så kallade 
EUmigranter) lever ett utsatt liv 
och ofta under hårda förhållan
den, både i hemlandet och i län
derna de reser till.” 

Vad tänker du om EUmigranter
nas situation?

”Jag får ofta frågan: ’Var kom
mer du ifrån?’ När jag svarar 
Malmö kommer ofta en följd
fråga: ’Men varifrån kommer du 
egentligen?’ ”

Vad tänker du om detta? Vilka får 
aldrig denna fråga?





”Jag har en kollega som är från 
Turkiet. Han anser sig ha rätt att 
kalla andra turkar för ’skogstur
kar’.”

Vad tänker du om detta? 

”På ett projektmöte var jag miss
nöjd med något, och det hördes 
nog. Då sa en av männen ’Men 
Mia, har du mens i dag? Det var 
värst vad du är gnällig.’ Efteråt 
kom jag såklart på många bra  
repliker, men då satt jag bara 
med gapande mun.”

Om du var Mia, vad hade du sagt 
i den här situationen?

”På min arbetsplats är det högt i 
tak. Alla skojar med varandra och 
jargongen kan vara hård. Det är 
ok att dra ett bögskämt. Alla vet 
ju att det bara är ett skämt.”

Hur skämtas det i din omgivning? 

”Förra veckan kom tre bygg
jobbare in i min lägenhet för att 
fixa en sak. En av dem sa ’Här 
kommer tre män in och du är en 
ensam tjej, blir du rädd nu?’ Jag 
blev helt stel. Vad menade han? 
Att de skulle slå mig? Våldta mig? 
Mörda mig?
Jag sa: ’Nej du, jag är inte rädd 
för er. Men jag uppskattar inte att 
du hotar mig’. Då svarade han: 
’Men har du ingen humor? Jag 
skämtade ju bara.’ ”

Vad tänker du om denna  
situation?





”Jag skulle få en ny elev till  
klassen och inför detta hade  
biträdande rektorn bokat ett 
möte mellan mig och pappan. 
När hen informerade mig berät
tade hen att: ’Han är muslim, 
men en sån där fin muslim’.”

Vad tänker du om detta?

”Med släkt och vänner är jag 
öppen med min homosexualitet, 
men inte på jobbet. Jag blir all
deles kall när någon frågar vad 
jag har gjort i helgen. Jag vet allt 
om mina kollegors familjer. De vet 
ingenting om min … 
Att aldrig kunna prata om sig 
själv på jobbet gör att jag känner 
mig som ett tomt skal.”

Vad tänker du om detta?

”Tiggarna ser så fattiga och så 
smutsiga ut när de sitter där på 
gatan. Jag tycker det vore bra 
med förbud mot tiggeri.”

Vad skulle hända om vi slutar 
säga att EUmigranterna tigger, 
och istället säger att de ber om 
hjälp?

”Många tror att alla bögar går 
runt i glittrig skjorta, men så är 
det ju inte. Jag ser ut som alla 
andra gubbar på mitt jobb. Tänk 
om de visste ...
Det är enklare att hålla tyst.”

Vad tror du skulle hända om den 
här mannen skulle ”komma ut” 
på sitt jobb?





”Enligt en SIFOundersökning har 
44 % en eller flera gånger under 
det senaste halvåret varit med 
om att någon agerat eller ut
tryckt sig rasistiskt. Men inte ens 
hälften av dom som var med och 
såg eller hörde, sa ifrån.”                  

Källa: Teskedsorden

Vad tänker du om detta?

”En del säger att Sverige är på 
väg att kollapsa!”

Vad tänker du om det? 

”Vi har en lärare som kan ge  
väldigt svepande kommentarer 
om hur män och kvinnor är. Att 
kvinnor till exempel är mer om
vårdande och män mer hand
lingskraftiga av naturen. Det  
är aldrig något som behöver  
bevisas, för det vet ju alla att  
det är så.”

Vad tänker du om detta?

”När jag ifrågasätter en annan 
man som sagt något sexistiskt 
riskerar jag att bli utsatt för 
härskar tekniker. Det absolut  
vanligaste är att bli förlöjligad. 
Vid ett tillfälle föreslogs det att 
jag skulle byta kön för jag var 
redan ’tjafsig’. Underförstått att 
jag var som en tjej…”

Vad tänker du om detta? 





Du ska aldrig vara vara rädd när 
du gör något om det är det rätta.

Rosa Parks, Medborgarrättskämpe

I Tyskland kom nazisterna och tog kommu
nisterna, men jag sa ingenting, för jag var 
inte kommunist. 

Sedan kom de och tog judarna, men jag sa 
ingenting, för jag var inte jude.

Sedan kom de och tog fackföreningsmän
nen, men jag sa ingenting, för jag var inte 
fack föreningsman. 

Sedan kom de och tog katolikerna, men 
jag sa ingenting, för jag var protestant. 

Sedan kom de och tog mig. Vid det laget 
fanns det ingen kvar som kunde säga 
något.

Martin Niemuller, tysk präst, skrivet 1945

I Tyskland kom nazisterna och tog kommu
nisterna, men jag sa ingenting, för jag var 
inte kommunist. 

Sedan kom de och tog judarna, men jag sa 
ingenting, för jag var inte jude.

Sedan kom de och tog fackföreningsmän
nen, men jag sa ingenting, för jag var inte 
fack föreningsman. 

Sedan kom de och tog katolikerna, men 
jag sa ingenting, för jag var protestant. 

Sedan kom de och tog mig. Vid det laget 
fanns det ingen kvar som kunde säga 
något.

Martin Niemuller, tysk präst, skrivet 1945

Så länge vi kan prata med  
varandra, och så länge vi kan 
lyssna på varandra, finns det 
alltid hopp. Där orden slutar tar 
våldet vid!
  

Emerich Roth, överlevare från Förintelsen





Att ha civilkurage innebär att ha 
mod och förmågan att stå för 
sina värderingar, trots vetskap 
om öppet eller latent motstånd 
från omgivningen.  
 

Wikipedia

”Frihet från fruktan” skulle kunna 
sägas för att sammanfatta hela 
filosofin med mänskliga rättig
heter.

Raul Wallenberg

Det som gör galenskapen  
möjlig i världen, är inte de  
galna människornas brutalitet 
– utan de goda människornas 
tystnad.

Martin Luther King

Därför, allt vad ni vill att männ
iskorna skall göra er, det skall ni 
också göra dem.

Matt 7:12





Jorden kan du inte göra om. 
Stilla din häftiga själ. 
Endast en sak kan du göra, 
en annan människa väl. 
Men detta är redan så mycket,
att själva stjärnorna ler. 
En hungrande människa mindre 
betyder en broder mer.

Stig Dagerman

Det bästa sättet att motverka att 
en sådan katastrof som Förin
telsen sker igen, är att vi ser och 
bryr oss om våra medmänniskor.

Emerich Roth, överlevare från Förintelsen

Vi själva tycker att det vi gör bara 
är en droppe i havet. Men havet 
skulle vara mindre om det sakna
de denna droppe.

Moder Theresa

När en främling bor hos er i  
ert land, skall ni inte förtrycka 
honom. Främlingen som bor 
ibland er skall räknas som infödd 
hos er. Du skall älska honom som 
dig själv.

3 Mos 19:33-34





Jag drömmer om den dag då 
alla barn som föds är välkomna, 
alla män och kvinnor jämlika och 
sexualiteten ett uttryck för inner
lighet, njutning och ömhet.

Elise Ottesen-Jensen

Mot bakgrund av min långa  
erfarenhet av dels livet, dels 
den frågemängd jag har fått 
genom åren, svarar jag att ju 
mer tolerans och förståelse som 
människor vill visa varandra,  
desto enklare blir livet. För alla.

Magdalena Ribbing

Jag önskar dig inte guld, mitt barn 
ej heller pengar och makt.

Jag önskar dig modet att vara dig själv 
och stå för det du har sagt.

Jag önskar dig inte en stenfri väg, 
men kraften att vägen gå.

Jag önskar dig vänner i rikligt mått  
och vänner att lita på.

Peter LeMarc

Dagen i dag är en märklig dag. Den är din.

Gårdagen föll ur dina händer.

Den kan inte få mera innehåll än du redan 
har givit den.

Morgondagen vet du ingenting om.

Men dagen i dag har du. 

Använd dig av det.

I dag kan du glädja någon.

I dag kan du hjälpa en annan.

Dagen i dag är en märklig dag. Den är din.

   
Indisk dikt





Den som tror sig vara för 
obetydlig för att kunna  
påverka bör betänka hur det  
är att försöka somna när det 
finns en mygga i rummet.

Dalai Lama

Men då sa Jonatan att det fanns 
saker som man måste göra, även 
om det var farligt. Varför då, 
undrade jag. Annars är man ing
en människa utan bara en liten 
lort, sa Jonatan. 
                

Astrid Lindgren, ur Bröderna Lejonhjärta

Tänk om vi bara är en enda 
människas goda gärning från 
fred på jorden.

Okänd

Att våga är att förlora fotfästet 
en liten stund. Att inte våga är att 
förlora sig själv.
   

Søren Kierkegaard





Vad underbart det är att ingen 
behöver vänta på att börja  
förändra världen. 

Anne Frank

Inget i livet skall fruktas, det skall 
endast förstås. Nu är det dags 
att förstå mer, så vi kan frukta 
mindre.

Marie Curie




