
 

  

 
EXEMPEL PÅ SAMTALSGUIDE 
 
Samtalsguide för medborgarsamtal september 2020 
 
(20 min] Inledning:  
 
Varmt välkomna till det här samtalet!  
 
Det här är en del av flera medborgarsamtal som förs runt om i landskapet och som handlar om hur 
Åland bör utvecklas under och efter Covid19-pandemin – vilka vanor, aktiviteter och 
verksamheter innan pandemin vill vi bevara som de varit och/eller utveckla framåt? Vad vill vi inte 
återupprätta alls? 
 
Målet är att medborgarsamtalen ska bidra till att öka människors involvering i dialogen kring 
samhällets utveckling, och att offentlig förvaltning, civilsamhällets organisationer och företagen 
får en ökad förståelse för hur människor ser på inriktning och prioritering i utvecklingen av det 
åländska samhället under och efter pandemin. Det är även en testa av form för medborgarsamtal 
som i sin tur kan utvecklas och bli mer regelbundna. 
 
Efter att alla samtal är genomförda kommer resultatet att analyseras. Ni kommer att vara helt 
anonyma när analysen sammanställs och presenteras. Det viktiga är vad som sägs – inte vem som 
säger vad. 
 
Konkret kommer resultatet av samtalen att bli en bilaga till statusrspport 4 och på så sätt ge inspel 
till diskussionerna om hur Åland bör utvecklas. Resultatet blir komplement till de redan 
existerande referensgrupper som diskuterar Ålands utveckling under och efter pandemin. 
Resultatet kommer att presenteras för och lämnas till landskapsregeringen samt till utvecklings- 
och hållbarhetsrådet.  
 
Vi har med oss fika som ni gärna får ta för er av. Varsågoda! 
 
Har ni några frågor innan vi börjar? 
 
[INSPELAD INTRODUKTION] Vi ska inleda med att titta på en kort inspelad introduktion [klicka 
igång filmen]. Minister Alfons Röblom och dåvarande rådsmedlem Petra Granholm spelade in en 
introduktion som visades inför varje samtal. Du hittar den på bärkraft.ax Youtube-kanal här. 
 
[PRESENTATIONSRUNDA] Nu när vi har gått igenom bakgrunden till varför de här samtalen 
genomförs så tycker jag att vi kör en presentationsrunda. Var och en berättar vad vi heter och var vi 
kommer ifrån [laget runt] 



 

  

 
Vad bra att vi alla är med! Idag ska vi prata om våra erfarenheter hittills från tiden för pandemin 
och fundera kring vad som blir viktigt att ta fasta på i den fortsatta utvecklingen av det åländska 
samhället. Vi behöver inte vara av samma åsikt. Vi försöker förstå saken och varandra bättre. I den 
här diskussionen behöver det inte fattas beslut eller finnas lösningar. Vi kan prata i lugn och ro 
med varandra. 
 
[SPELREGLER FÖR EN KONSTRUKTIV DISKUSSION] Under diskussionen använder vi något som 
kallas för ”Spelregler för ett konstruktivt samtal”, vi går nu kort igenom dem tillsammans. 
 
Kan vi alla ställa upp på de här reglerna? Bra, då fortsätter vi... 
 
 
(65 min) Diskussion  
 
[SKRIVÖVNING] 
Vi ska börja med en övning där ni var för sig tar några minuter och funderar på vad ni tycker har 
varit mest positivt med den här tiden och vad som har varit mest negativt. Ni skriver ner de tre 
mest positiva sakerna och de tre mest negativa. Sedan diskuterar vi tillsammans. Ni har ungefär 5 
minuter på er. Nu kan ni börja. 
 
Nu är det dags att avsluta. Nu vill jag gärna höra vad ni skrev. Vem skulle vilja börja? [Börja med en 
person som du antar är redo att berätta om sin egen insikt] [Se till att alla får redogöra för det som 
skrivits] 
 

• Har ert eget beteende förändrats på något sätt under den här tiden? Hur har det förändrats? 
Kring vad? 

 
• Är det något speciellt ni har saknat under tiden för pandemin - vanor eller aktiviteter - som 

ni inte har kunnat göra med anledning av det rådande läget? 
 

• Finns det vanor och aktiviteter från tidigare som känns särskilt viktiga att få tillbaka? Finns 
det sådant som ni varit vana vid tidigare som INTE känns nödvändigt att gå tillbaka till 
igen? 

 
• Har ni fått några nya vanor eller upptäckt nya aktiviteter under den här tiden? Vilka då? 

Finns nyupptäckta vanor och aktiviteter som vi borde göra mer av under och efter 
pandemin? 

 
[KONKRET OM SAMHÄLLETS UTVECKLING] 

• Vad har den här tiden väckt för tankar hos er om hur Åland i stort bör utvecklas under och 
efter pandemin? 
 



 

  

• Vad är viktigast att satsa på under tiden för pandemin och därefter? Är det något vi som 
samhälle borde satsa mindre på? (Vanor, aktiviteter, verksamheter) 

o Exempelvis:  
 
(10 min] Skriv ned insikter 
 
Tack för en bra och konstruktiv diskussion! Nu ska vi ägna någon minut till att skriva ner vilka 
insikter det här samtalet har gett oss.  
 
Fundera på några insikter eller tankar som diskussionen har väckt hos dig. Fick du några nya 
tankar om det här temat?  
 
Skriv ner egna insikter och tankar. Ni har 3 minuter på er. 
 
Har ni skrivit färdigt? Nu skulle jag vilja att var och en berättar om EN insikt eller tanke som det 
här samtalet eller temat har väckt. Det räcker med en mening. Vi kan t.ex. börja med dig...  

 
(5 min] Avslutning 
 
Både landskapsregeringen och övriga medaktörer i nätverket Bärkraft.ax vill tacka er för att varit 
med och delat med er av era erfarenheter och tankar här idag.  
 
Som jag sa inledningsvis så kommer nu alla samtal att analyseras för att kunna sammanställa vilka 
olika perspektiv som finns på den här frågan. En övergripande rapport från samtalen kommer att 
sammanställas och den slutliga analysen kommer också att presenteras för utvecklings- och 
hållbarhetsrådet och landskapsregeringen, som ser deltagarna i de här medborgarsamtalen som 
en viktig referensgrupp i de fortsatta diskussionerna om hur Åland ska utvecklas under och efter 
pandemin. 
 
Stort tack! 
 
 
 
 


