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DETTA ÄR EN
STUDIECIRKEL

Detta häfte är en studiehandledning som ni kan använda som utgångspunkt i
era diskussioner och samtal. Det finns inget facit, inget rätt eller fel, bara förslag till frågeställningar.
Ni väljer själva om ni vill lägga till frågor, hoppa över frågor eller helt enkelt
komma överens om ett annat upplägg.

Folkhälsa är politik

Denna studiehandledning är kopplad till boken Folkhälsa är politik, utgiven
av Svensk Förening För Folkhälsoarbete tillsammans med studieförbundet
NBV och med stöd av Folkhälsomyndigheten.
Även om era tankar, erfarenheter och synpunkter är en viktig del av studiecirkeln är det viktigt att basera diskussionerna på fakta och sakliga uppgifter. I
boken finns en hel del fakta, men det kan också vara klokt att söka egna fakta.
Det kan ni göra via olika vägar.
Via nätet kan ni söka generella fakta men också fakta om er kommun och
om landstinget/regionen där ni bor och är verksamma.
Ni kan också kontakta folkhälsomedarbetare i kommunen eller inom landstinget/regionen som säkert ger er underlag. Kanske kan de också komma till
cirkeln för att bidra med sina synpunkter och dela med sig av sin kunskap.

Gruppen

För att ni ska få ut mesta möjliga av studiecirkeln bör ni vara mellan tre och
tolv (max 20) personer i gruppen. Den optimala storleken för att en grupp ska
kunna diskutera på bästa sätt ligger kanske någonstans mittemellan.
Om ni är en stor grupp, kan ni dela upp er i två delar under viss del av cirkeln, till exempel för att samtala om frågorna. Återkoppla sedan det ni kommit
fram till under en gemensam diskussion i hela gruppen.
Antalet deltagare i gruppen kan variera något mellan era träffar, men alla
ska delta i minst tre av träffarna, och alla måste vara med i minst ett av de tre
första träffarna.

Cirkelledaren

I en studiecirkel finns ingen lärare utan ledaren är en deltagare precis som
övriga i gruppen.
Ledarens uppgift är att hålla ihop gruppen, driva diskussionerna framåt och
vara gruppens kontaktperson gentemot NBV.
Någon gång i cirkelns början träffar ledaren gruppens NBV-kontakt för ett
introduktionssamtal.

Träffar

En studiecirkel delas upp i träffar som genomförs genom att gruppen träffas
fysiskt eller på distans.
Under en träff kan en eller flera frågor diskuteras. Ni lägger själva upp hur
många träffar ni vill ha och hur arbetet ska genomföras.
Som riktvärde för en studiecirkel på distans används den fysiska träffen. En
distansträff är tänkt att motsvara en fysisk träff på en eller fyra studietimmar,
där en studietimme är 45 minuter. Mer information om studiecirklar på distans kan ni få av NBV avdelningen.
Cirkeln ska pågå minst tre träffar och minst nio studietimmar.

Kom igång

Det är enkelt att komma igång. Kontakta NBV nära dig och anmäl att ni är en
grupp som vill ha en studiecirkel!
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Ha gärna en anteckningsbok där
ni skriver ner några
korta rader om vad
som kommer fram
under det avslutande samtalet.
Det gör det lättare
att återkoppla
under resten av
studiecirkeln.

Samtalen fungerar
bättre om alla läser
det kapitel som är
aktuellt till nästa
gång ni träffas.
I det sammanhanget kan det vara
bra att formulera
egna samtalsfrågor
eller lämna förslag
i förväg om vilka
frågor som ni ska
diskutera. Ni väljer
själva hur ni vill
arbeta, men det
är ofta enklast att
skriva till alla via
internet.

Ni får då uppge era personuppgifter, välja en av er som ledare, välja ämne
och lägga upp en plan för ert arbete.
Era träffar eller moment förs in i en lista, och ni dokumenterar det ni kommer fram till på ett sätt som passar ert arbete.

När cirkeln närmar sig slutet

I slutet av häftet finns tips på hur ni kan reflektera över cirkeln, utvärdera ert
arbete och kanske hitta ett ämne för nästa cirkel.

Minnesregler för studiecirkel

För att kunna räknas som en studiecirkel ska ni:
• vara minst tre deltagare inklusive ledare och bör inte vara fler än tolv (max
20), varje deltagare ska delta minst vid tre träffar och minst en av de tre
första träffarna
• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka.
• arbeta en till fyra studietimmar per gång (en studietimme är 45 minuter)
• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
• arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts

Lära känna varandra

Innan ni börjar samtalet i cirkeln är det bra om ni gör en kort presentationsrunda i gruppen. Ni kan exempelvis låta var och en berätta:
• Namn (om ni inte redan känner varandra)
• Varför ni valt att gå den här studiecirkeln
• Eventuella funderingar och förväntningar inför cirkeln
• Om ni vill kan ni skapa några enkla ”regler” för er cirkel. Exempelvis: Alla
väljer själva vad de vill dela med sig av. Personliga saker som sägs här i
gruppen för vi inte vidare till ”andra” och liknande.

Avslutning

Avrunda träffen med att låta alla fundera en stund på följande frågor:
• Vilka nya tankar har du fått idag?
• Vad kommer du att ta med dig härifrån?
• Är det något som du tycker är svårt och som ni i gruppen gemensamt kan
finna svar på?
Gå laget runt och låt var och en berätta utan att bli avbruten!

Pedagogiska tips

Här får ni några pedagogiska tips som gör att studiecirkeln blir både bättre och
trivsammare. Ta till er det som passar er grupp.

Vem är ledaren?

Ett bra arbetssätt kan vara att ha en cirkelledare som kommer ”utifrån”, men
har en viss erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Kanske en
tidigare politiker eller en politiker från en annan kommun. Det kan vara frestande att tänka ”Vi låter folkhälsostrategen leda cirkeln”, men det kan uppfattas som för styrande. Då är det troligen bättre att låta någon som ändå skulle
vara cirkeldeltagare få utbildning för att leda denna cirkel.

Attityd

Ett sätt att tänka kring en studiecirkel är att ”kunskapen sitter runt bordet” i
form av deltagarna och deras samlade kunskap och erfarenheter. Ledaren är
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en i gruppen, men har några viktiga uppgifter:
• Se till att cirkeln träffas och har de faciliteter som behövs i formen av en
bra lokal, fika med mera.
• Ta ansvar för att alla deltagare kommer till tals. Det brukar betyda att hålla
tillbaka de mest språksamma och lyfta de mera tystlåtna.
• Dokumentera cirkelns arbete och hålla kontakt med NBV-avdelningen på
orten.

Planera tillsammans

Det finns några saker som ska känneteckna en studiecirkel:
Alla cirkeldeltagare ska ha tillgång till materialet innan cirkeln börjar.
Antingen via sin läsplatta eller genom ett tryckt eller en kopierad version av
materialet.
Gruppen ska planera sitt arbete tillsammans, detta är folkbildning. Det enda
alla känner till när de anmäler sig är temat och vilket material som ska användas. Tid och plats och annat bestämmer cirkeln tillsammans, liksom arbetssättet.
Om alla har läst det aktuella avsnittet i förväg, kan cirkelledaren inleda första
träffen med en kortfattad genomgång av materialet, samt en mer detaljerad
genomgång av det första avsnittet som är träffens tema.
Kommande träffar kan cirkeln fördela det uppdraget genom att olika deltagare, en och en eller två tillsammans, svarar för en kort genomgång. Genomgången syftar till att skapa fokus på frågan. Samtalet och resultatet av detta är
dock det viktigaste.
Alla ska också ha tillgång till den här studiehandledningen som i första hand
innehåller samtalsfrågor till de olika kapitlen i ”boken” och ett antal pedagogiska och praktiska tips.

Samtalscirkel

Detta är i första hand en samtalscirkel. Samtalet i gruppen utvecklar de impulser och tankar som deltagare var för sig har haft vid genomläsningen av ”hemläxan” mellan träffarna.
Nu har författaren gjort det extra spännande genom att ange flera frågor än
ni rimligen hinner med på två till tre timmars samtal. Därför måste ni själva
bestämma vilka frågor som ni ska samtala om de olika träffarna. Vem ska bestämma vilka? Inte ledaren, inte den mest högljudde, utan alla. Det kan ske på
olika sätt. Här är ett par exempel:
• Alla i cirkeln tar fram 1-2 frågor som de vill diskutera beroende på hur
många deltagare ni är. Ni planerar så att alla frågor blir diskuterade. Minst
15 minuter per fråga behöver ni.
• Alla i cirkeln föreslår frågor, kanske fler än 3 var, och sedan röster ni. Det
finns olika sätt att rösta, till exempel att alla får sätta kryss på ett visst antal
frågor (pluppa), men bara på frågor som man inte själv har föreslagit.
Ett sätt är att ha kontakt via internet mellan träffarna och dels fortsätta samtalet från senaste träffen, dels ge förslag på vilka frågor som ska avhandlas nästa
gång ni träffas.
I en samtalscirkel är det viktigt att välja frågor, eftersom det bestämmer
innehållet, och att alla deltagare får lika mycket inflytande över valet av frågor.
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TRÄFF 1:
BEFOLKNINGENS HÄLSA ÄR
VÅRT POLITISKA UPPDRAG
Förslag på samtalsfrågor:
1. Hur skiljer sig de olika partiernas syn på hur en bättre folkhälsa kan åstadkommas?
2. Varför har fokus kring den sociala hållbarheten ökat? Vad betyder det för
folkhälsan?
3. Är det verkligen sant att alla politiska beslut påverkar folkhälsan? Har ni
exempel på motsatsen?
4. När hälsan ska bli mer jämlikt fördelad, vad är då viktigast? Minska skillnaderna mellan grupper, mellan olika miljöer eller mellan geografiska
områden?
5. Orsakernas orsak är ett viktigt sätt att tänka. Har ni något exempel på en
orsak som egentligen är en orsakernas orsak?
6. Livsvillkor och livsmiljöer samverkar med våra val av levnadsvanor (livsstil). Vad är lättast att påverka?
7. Vilka faktorer påverkar livsvillkoren mest?
8. Om resultaten i skolan avgör enskildas och gruppers hälsa på lång sikt,
hur kan vi då acceptera att bara 8 av 10 grundskoleelever lyckas få gymnasiebehörighet?
9. Samma förutsättningar för alla, till exempel för kvinnor och män, funktionsnedsatta, utlandsfödda och lågutbildade, är det möjligt?
10. Vems är ansvaret för folkhälsan? Individen eller samhället, staten eller
kommuner och landsting?
11. Vad anser ni kommer först (en ”hönan eller ägget-fråga”) en god samhällsutveckling eller en frisk befolkning?
12. Vilka skillnader i levnadsförhållanden utgör den största risken för hälsan?
13. Tvärsektoriellt och långsiktigt! Vad händer om det blir maktskifte i politiken?
14. Hur ser ni på nätverksarbete kring folkhälsofrågor?
15. Vilka partipolitiska skillnader ser ni inom folkhälsoarbetet?
16. Var står ni/du i relation till påståendet att du tänker som du lever?
17. Hur ser ni på samspelet mellan levnadsvanor och livsstil, levnadsvillkor
och levnadsförhållanden (bilden sidan 13)?
18. På vilket sätt är folkhälsofrågan mer (mindre) strategisk är näringslivsfrågorna?
19. Hur ser ni på kopplingen mellan tillväxt och befolkningens hälsa?
20. Rangordna En politikers fokus (sidan 15)
21. Vilka faktorer avgör framtiden för folkhälsan (bilden sidan 16), och hur
samvarierar de med varandra?
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TRÄFF 2:
VAD VET VI OM
BEFOLKNINGENS HÄLSA
Förslag på samtalsfrågor:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kan vi påverka folkhälsan med politiska beslut?
Vilka är de allvarligaste hoten för att medellivslängden, som nu ökar för
både män och kvinnor, ska minska i stället? Vad ska vi göra då?
Ska vi ha vårt politiska fokus på individen eller på samhällsnivån för att
förbättra hälsan i befolkningen?
Hur ser ni på vikten av att arbeta strategiskt för att främja friskfaktorer eller på att förebygga uppkomsten av ohälsa?
”Niofältaren” (sidan 22) är ett analys- och planeringsredskap. Gå igenom
de två perspektiven i alla nio fälten och fundera i två nivåer: Vad gör vi för
folkhälsan idag? Vad skulle vi göra i stället för att ytterligare förbättra hälsan på ett jämlikt sätt?
Hälsans bestämningsfaktorer visas på två delvis olika bilder. Om ni ska
bedöma vilka bestämningsfaktorer som är viktigast, vad kommer ni då
fram till?
Prioritera 3-5 olika områden (utifrån hälsans bestämningsfaktorer, bilderna på sidorna 24 och 25) som är viktigast för just ert politiska uppdrag.
Hur ser ni på sambanden mellan livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor?
Med indikatorer avses mätbara faktorer. Vad är viktigast att mäta för att få
underlag för politiska beslut?
På sidan 26 (högra spalten) finns två frågeserier. Det handlar om frågor
som författaren anser att du/ni ska ställa er som politiker. Vad anser ni om
dessa frågor, och hur och var ska ni ställa dem? Till er själva, till förvaltningen eller till forskare?
Vilka politiska beslut (både förr och i mer modern tid) anser ni har medverkat till den ökande medellivslängden? Vilka av dessa beslut är kommun- eller landstings-/regionbeslut?
På sidan 28 (högra spalten med start i meningen ”Hur påverkas hälsan?”)
förs ett resonemang om olika samband som påverkar hälsan långsiktigt.
Hur reagerar ni på dessa samband? Vad beror de på? Kan något göras politiskt för att påverka dem?
Måste vi acceptera att sociala gradienter påverkar hälsan? Varför? Varför
inte?
På vilket sätt kan vi politiker påverka faktorer som delaktighet och inflytande liksom sociala och ekonomiska faktorer?
Är det bra eller dåligt att klyftorna ökar mellan till exempel rika och fattiga
i samhället? Vad är ditt viktigaste argument för ”din linje”?
Hur tänker ni om att det inte i första hand är levnadsvanorna utan skillnaderna mellan rika och fattiga som avgör hur folkhälsan i ett land är fördelad? Att ojämlikheten i sig skapar ohälsa?
Ohälsan kostar mycket pengar. Hur kan vi ”flytta pengar” från ohälsans
konton till främjande och förebyggande insatser?
Hur kan vi se på integration och ohälsa? Som problem eller möjligheter?
Kvinnors liv förändras. Vad tror ni om skillnaderna mellan kvinnors och
mäns hälsa på sikt?
Vad krävs av oss politiker för att förändra den verklighet som nu råder, att
andelen icke smittsamma sjukdomarna ökar och blir allt mer dominerande i sjukdomspanoramat?
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TRÄFF 3:
VAD VILL VI GÖRA FÖR
EN JÄMLIKARE HÄLSA

Starta med dessa samtalsfrågor:
På sidan 37 i inledningen till detta kapitel finns två grupper frågor som kan
vara bra att börja med: Vad kan vi och vad vill vi göra åt befolkningens hälsa?
Vi behöver svara på tre frågor:
• Vilket intresse har vi med utgångspunkt från våra kunskaper och politiska
preferenser?
• Vad har vi för resurser i form av personer och verksamheter, andra aktörer
som till exempel föreningsliv och näringsliv, och hur mycket kan vi avsätta
i budgeten?
• Vilka metoder är möjliga att använda, och är de tillräckligt effektiva för att
motivera till exempel extra resurser?
Vad anser ni om detta? Diskutera frågorna i de tre punkterna!
Vi hävdar att alla politiska beslut på alla nivåer påverkar befolkningens hälsa
– folkhälsan. Det handlar om våra attityder och vad vi tror är möjliga insatser.
Det möjliga avgörs på två nivåer:
• Vad kan vi övertyga medborgarna att göra, och vad vill våra förvaltningar
göra?
• Vad begränsar oss ekonomiskt? Kostnaden måste alltid bedömas i förhållande till resultatet.
Diskutera punktsatserna!
Förslag på samtalsfrågor:
1. Vad ska vi prioritera på lång respektive kort sikt när det gäller barn, unga
och grundskola i relation till äldre fritid, hemtjänst och äldrevård?
2. Vad krävs för att ”stuprörstänkandet” mellan förvaltningar, kommuner
och landsting/region och mellan myndigheter etc ska förändras till ”hängrännetänk” och medverka till bättre hälsa?
3. Är det möjligt att ”samla in” och systematisera folkhälsokunskaper från
socialtjänsten, primärvården, skola, polis, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera.? Hur gör vi det enklast?
4. Under rubriken ”Systematiskt folkhälsoarbete” (på sidorna 40 och 41)
finns exempel på systematik. Värdera förslagen och fundera på hur de
stämmer i er verklighet.
5. Folkhälsopengar i budgeten är tydliga signaler från politiken till förvaltningen. Om de också kan kombineras med smarta mål, ger de effekt.
Vilken budgetprincip anser ni bäst? Hur är det nu i er kommun/ert landsting/er region?
6. På sidan 42 (högra spalten) finns efter inledningen ”Så brukar sambanden
förklaras” fem punktsatser. Vad kan vi lära oss av dessa samband?
7. Generellt främjande insatser är både effektivast och billigast. Varför är det
så?
8. Vad är den viktigaste lärdomen av preventionsparadoxen?
9. Är det politiskt möjligt att eliminera någon riskfaktor för att unga ska hamna i missbruk?
10. All politik berör folkhälsan. Författaren hävdar att politik är folkhälsa. Studera listorna på obligatoriska och frivilliga insatser från kommuner och
landsting/regioner på sidan 46 och se om ni hittar något politikområde
som inte berör folkhälsan
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TRÄFF 4:
VAD SKA VI GÖRA
ÅT FOLKHÄLSAN?

Förslag på samtalsfrågor:
1. Om vi säger att hälsa är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, vilka faktorer är det då som påverkar?
2. Hur ser ni på tilliten i samhället? Ökar den eller minskar den enligt era
erfarenheter? På vilket sätt har det betydelse för hälsan?
3. Hur får vi med till exempel föreningslivet, föräldrar och företag i ett aktivt
främjande arbete? Vilka är extra viktiga?
4. Nästan 80 procent av alla i den arbetsföra befolkningen finns i arbete. Vad
betyder arbetsmiljön för dem?
5. Ökad kunskap i sig förändrar, enligt författaren, inga beteenden. Varför är
det så? Vad krävs för att förändra ett beteende?
6. Ett strategiskt folkhälsoarbete börjar i en kartläggning och en analys som
delas av alla. Är det möjligt att skapa partipolitik av en gemensam sanning?
7. Utvärdera och omvärdera är nyckelord i ett lyckat folkhälsoarbete. Hur ser
ni på politisk uppföljning och folkhälsorevision?
8. Hur kan kommuner och landsting/regioner samverka kring de gemensamma folkhälsofrågorna, och hur kan de samverka med andra?
9. Ett strategiskt folkhälsoarbete värt namnet förutsätter att det leds av KSO
(eller LSO/RSO) och att kommundirektören (eller motsvarande i landsting/region) har en självklar plats i arbetet. Hur är det hos er? Hur skulle ni
vilja ha det?
10. Om man har ett folkhälsoråd, välfärdsråd eller motsvarande, vilka ska vara
med?
11. Hur ser ni på idén om en årlig ”storkonferens” kring folkhälsa, till vilket
alla tänkbara aktörer blir inbjudna att redovisa sin bild?
12. Hur ser ni på reglerad samverkan (en överenskommelse) mellan kommunen eller landstinget/regionen och den frivilliga, ideella sektorn?
13. På sidan 58 finns en manual för att bestämma vilka som är de mest kännbara folkhälsoproblemen inom ert område och vilka som är era viktigaste
folkhälsomöjligheter. Diskutera bilden och försök bli överens!
14. Vilken modell av målstyrning använder ni i kommunen/landstinget/regionen? Vad anser ni om SMART-modellen som författaren föreslår (sidan
59)?
15. Preventionsbegreppen (sidan 62) kan verka lite förvirrande, men klargörande för kommunikationen mellan olika aktörer. Med utgångspunkt från
ert uppdrag, vad vill ni prioritera? Det främjande eller det förebyggande?
Generella eller riktade åtgärder? (Titta på ”Niofältaren” på sidan 22 och
jämför!)
16. Hur ser ni på listan ”Vad får politiker göra?” Vad vill du/ni prioritera? (Start
sidan 63.)
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TRÄFF 5:
INVESTERA I ETT
JÄMLIKT SAMHÄLLE

Förslag på samtalsfrågor:
1. Kan man investera bort effekterna av till exempel ”barnfattigdom” och
effekten av att barn ärver sina föräldrars sociala problem? I så fall hur?
2. Vad är möjligt att åstadkomma med politiska beslut? Om allt vore möjligt
och tillräckliga ekonomiska resurser ställdes till förfogande, vad skulle du/
ni vilja föreslå?
Uppdrag:
Använd punkterna under de fem olika avsnitten
Rubrik
Sid
Boende och närområde
70
Fritid och kultur
71
Skola och utbildning
71
Arbete och försörjning
72
Omsorg, hälsa och sjukvård 73
för att analysera situationen i er egen kommun och i ert landsting/er region
och notera förslag till förbättringar.
• Samtala om bilden på sidan 74 och värdera frågorna om individens ansvar
för den egna hälsan i relation till samhällets ansvar för att skapa förutsättningar!
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TRÄFF 6:
INVESTERINGAR INOM
SEX OMRÅDEN

Detta avsnitt möjliggör ett litet annat arbetssätt. Gå igenom och välj att sätta
fokus på 3-4 olika investeringar!

Barn och unga och deras skoltid (sid 77-79)

Uppgift:
Gör en strategisk plan för hur barns och ungas villkor och möjligheter att lyckas senare i livet, kan utvecklas!

Ett nyttigt civilsamhälle (sid 80-84)

Samtala om:
Hur ska vi arbeta med folkhälsofrågorna för att integrera den ideella sektorn
och näringslivet?
Kan vi arbeta ännu närmare föräldrarna? Hur?

Hälsan hos unga äldre (sid 85-87)

Samtala om:
Vad behövs av folkhälsoinsatser för att ”hålla igång” friska unga äldre?

Insatser för att minska onödig ohälsa hos
funktionsnedsatta (sid 88-90)

Kanske har ni delegerat funktionshinderfrågorna till ett ”handikappråd” eller
motsvarande i kommunen eller landstinger/regionen.
Samtala om:
Hur kan vi integrera dessa frågor med folkhälsofrågorna och ”ta hem” vissa
frågor?

Med fokus på alkohol (sid 91-97)

Samtala om:
Hur kan kommunen arbeta främjande med alkoholfrågan? Tar vi till exempel
tillräckligt ansvar för hantera alkoholen på de restauranger som beviljats serveringstillstånd.
Landstinget/regionen har stora kostnader för den alkoholrelaterade sjukligheten och skadorna. Hur kan vi arbeta främjande och förebyggande med dessa
frågor?

Tobaksfrågan är politisk (sid 98-100)

Landstinger/regionen har stora kostnader för i första hand rökningens effekter
på hälsa och för tidig död.
Samtala om:
Vad är enligt er den bästa åtgärden riktad mot rökningen på både lång och
kort sikt?

Fortsätta i cirkeln!

Om ni får en idé om att fortsätta arbetet i cirkeln är det möjligt. Berätta det
bara för NBV!
Här är några idéer om vad man kan göra:
a. Skriv cirkelns ”folkhälsoprogram” där ni sammanfattar de viktigaste åtgärder och förslag som ni arbetat fram under cirkelns gång! Lämna det till
folkhälsorådet eller till kommunstyrelsen som ett arbetsmaterial! Det är
bra om ni har fört dagbok från era samtal under cirkelns olika sammankomster. En uppgift som kan växla mellan deltagarna i gruppen eller ges
till den deltagare som vill ta på sig uppdraget.
• Kanske kan lokaltidningen vara intresserad.
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•
•

De som är i opposition kanske kan lägga en motion till kommunfullmäktige.
Om ni har ett forum för medborgardialog och medborgarförslag, kan
ert program komma in den vägen i beslutshanteringen.
Driver ni cirkeln i ett politiskt parti kan ni ta med er förslagen till ett
politiskt möte kring folkhälsofrågor.

b. Bjud in folkhälsostrategen eller motsvarande från kommunen, landstinget/regionen och fortsätt samtalet i med utgångspunkt från denna persons
verklighet. Bygg samtalet på möjligheter och svårigheter att lyckas göra
politik av folkhälsofrågorna.
c.

Fördjupa er i investeringsperspektivet genom att föra samtal med exempelvis några viktiga grupper:
• Ett möte om barns och ungas situation tillsammans med skolan, socialtjänsten och primärvården. Bjud in representanter från barn- och
ungdomsorganisationer (inte bara idrotten)!
• Ett möte med viktiga föreningar i er kommun. Tänkt stort och brett,
och glöm inte studieförbunden och kyrkorna som har stora resurser
för att hjälpa till i folkhälsoarbetet.
• Ett möte med de äldres organisationer, till exempel SPF och PRO, men
också andra organisationer inom till exempel nykterhetsrörelsen och
kyrkor/samfund vara av intresse.
• Ett möte med kommunen (landstingets/regionens) kontakter med
föreningar för funktionshindrade. Kanske lättast med den organisation som redan finns i form av ”råd”:
• Ett möte med dem som hanterar alkoholfrågor i kommunen, till exempel drogförebyggare, serveringshandläggare och folkhälsostrateg,
för att diskutera situationen i kommunen.
• Ett möte med primärvården och personer som arbetar med rökavvänjning inom hälso- och sjukvården.

Detta är bara idéer. Under cirkelns arbete har ni säkert haft andra idéer om
fördjupning. Ta vara på dem nu! Att bjuda in till en cirkel är att bra sätt att etablera kontakter som ni kan ha nytta av längre fram.
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TILL CIRKELLEDAREN
Här är några tips och råd till dig som tagit på dig rollen som cirkelledare.
Du kan få ännu mer information från din kontakt på NBV. Om ni inte
redan har en NBV-kontakt, kan ni hitta en via www.nbv.se.

Cirkelledarens roll
Du som tar på dig ansvaret som cirkelledare behöver inte ha någon speciell
bakgrund eller speciella förkunskaper. Precis som i alla grupper är det bra med
någon som ger stadga åt arbetet. Du håller kontakten med NBV och har lite
extra ansvar för att hålla ihop gruppen och driva arbetet framåt.
En viktig uppgift för cirkelledaren är att se till att diskussionen hänger ihop
med gruppens behov och målsättningen med cirkeln. De samtal ni för styrs av
era behov. Vissa frågor och övningar kan kännas viktigare än andra och kommer att ta längre tid. Andra frågor kanske leder till angelägna stickspår som ni
vill ägna tid åt. Om ni har möjlighet att vara flexibla kan gruppens arbete dra
ut på tiden. Det gör inget om cirkeln pågår fler timmar (max 4 timmar/träff
eller flera antal träffar) än den ursprungliga planeringen, bara ni berättar det
för NBV senast i samband med att ni lämnar in listan.

Inför varje träff
Titta igenom vad nästa träff handlar om. Som cirkelledare bör du ha lite extra
koll på materialet. Tänk på att ni kan ha valt att använda kompletterande material. Om ni vid föregående träff haft diskussioner där ni känner att ni saknat
kunskap, bör ni försöka skaffa den informationen till nästa gång.
Det är också viktigt att ha tänkt igenom de praktiska arrangemangen. Om
ni har fysiska träffar kan det vara lättare att få till bra samtal i en trivsam och
informell miljö. Det är också viktigt att ni får vara ostörda.
Behöver ni ordna fika eller något speciellt material? Har ni era träffar på
distans är det bra att kolla så att alla är uppkopplade och har tillgång till all
information.

Låt alla komma till tals!

En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara uppmärksam på att olika
synpunkter kommer fram och att alla får komma till tals.
När en grupp samlas för att söka nya kunskaper bör alla känna att de synpunkter man har tas tillvara och att de frågor man har kommer upp i gruppen.
En del grupper fungerar nästan av sig själva, men många grupper kan behöva
stöd för att diskussionerna ska leda framåt och för att inte några ska dominera
för mycket.
För att underlätta för att alla ska få uttrycka sina åsikter kan man använda
sig av lite olika metoder.

Här är några exempel:
Individuellt
Börja med att alla får en stund på sig att tänka efter själva! Var och en reflekterar, tänker och tycker till om frågeställningen.

Laget runt
Låt alla i gruppen berätta om sina tankar utan att bli kommenterade! Se till
att inte samma person alltid får börja! Ni ska inte kritisera, men kanske lyhört
bidra med goda argument, efter det att alla fått berätta. På sociala medier kan
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du tagga olika personer för olika frågor.

Bikupa
Vid fysiska träffar kan det ibland vara bättre och lättare att prata om saker två
och två, i stället för i hela gruppen. Då kan bikupan vara en bra metod. Vänd er
så att ni sitter två och två, och diskutera någon fråga!
Ge varandra tid att tala till punkt och uttrycka sina tankar och åsikter! När
alla är klara kan ni antingen kort berätta för hela gruppen vad ni sa, eller också
bara gå vidare med nästa uppgift.

Växla mötesledare

Låt olika personer leda diskussionen under delar av mötet. Hela träffens samtalsdel kan gå runt i gruppen! På det sättet får alla chansen att få en framträdande roll, och alla får chansen att få inblick i ledarskapet.

Olika experter
Turas om att plugga på någon del lite extra inför varje träff! Alla får då
chansen att göra en presentation inför gruppen, och ansvaret fördelas.
Någon kan få uppgiften att ta fram aktuellt folkhälsomaterial från kommunens ansvarige tjänsteman, en annan från landstinget/regionen som
säkert kan bidra.
På www.skl.se kan man hitta öppna jämförelser som faktiskt kan brytas
ner på kommunnivå, Mer underlag finns också att söka på www.folkhalsomyndigheten.se

Inleda mötet

En eller två i gruppen kan få uppgiften att sammanfatta det nu aktuella avsnittet i boken. De kan också få prägla eller vinkla det genom sina värderingar,
vilket kan sätta fart på de politiska samtalen.

Sammanfattning och uppföljning

Att inleda varje träff med en återblick på vad ni diskuterade förra gången ger
kontinuitet och fräschar upp minnet. Kanske har de andra i gruppen haft funderingar sedan föregående träff och vill diskutera dessa.
Det kan vara cirkelledaren som gör detta, men det går också att fördela den
uppgiften inom gruppen enligt ett rullande schema. En eller två deltagare får
redan när en träff startar uppgiften att sammanfatta resultatet när ni träffas
nästa gång.

Mer
Innan eller när du tar på dig uppdraget att vara cirkelledare ska du ha ett introduktionssamtal med din kontakt på NBV.
Vill du veta mer om att vara cirkelledare så har NBV ett utbildningsprogram
där den första delen handlar om din roll som ledare.
Mer information om utbildningarna får du via ditt NBV-kontor. Kontaktuppgifter till NBV finns på www.nbv.se.
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