
Hur bjuder jag in deltagare till en Dialogpaus-dialog?

Förberedelser inför en jämlik och konstruktiv diskussion börjar redan före diskussionen. Det
syns i sättet att kommunicera och bjuda in andra, och skapar förväntningar på deltagandet.
Vilka bjuder vi in, hur och när, och var ordnas diskussionen?

Det är viktigt för deltagarna att veta vart de är på väg. Här har vi samlat tips för vad
diskussionsarrangören ska beakta vid planering av inbjudan.

Vilka ska jag bjuda?

Den inbjudna gruppen kan antingen vara ett sällskap som redan känner varandra eller en så
mångsidig grupp som möjligt med människor som inte känner varandra. Fundera över med
vilken målgrupp just du har behovet av att fördjupa din förståelse om identifiering av
kunnande.

Grupper som känner varandra sedan tidigare kan till exempel vara studiegrupper,
organisationers interna team, nätverk eller kompisgäng. Om målet är att samla ett
mångsidigt sällskap med deltagare, lönar det sig att använda mer tid på inbjudningsprocessen.

I en dialog bidrar deltagarnas olika perspektiv betydligt till en djupare förståelse av temat. Läs
mer om definiering av målgruppen på Dialogpaus-webbplatsen.

Antalet deltagare?

Vi rekommenderar att diskussioner som sker på nätet har 4–10 deltagare och diskussioner
som ordnas som fysiska möten 6–12 deltagare.

Diskussionens längd?

Vi rekommenderar att diskussionen tar minst 1,5 timmar, och helst två timmar. Fundera
också över vilken tid diskussionen ordnas och hur detta påverkar de inbjudnas möjlighet att
delta.

Var ordnar jag diskussionen?

För diskussioner som ordnas fysiskt passar allra bäst en lugn lokal som ingen går igenom för
att komma till en annan lokal eller som inte har några andra störande ljud. Lokalen ska också
vara så tillgänglig som möjligt för din målgrupp. Flytta undan borden och placera stolarna i en

https://www.dialogpaus.fi/verktyg/definiera-deltagarna/
https://www.dialogpaus.fi/verktyg/definiera-deltagarna/
https://www.dialogpaus.fi/verktyg/definiera-deltagarna/


cirkel. Använd helst en så neutral lokal som möjligt, till exempel ett lugnt rum med en dörr
som kan stängas på biblioteket. Du kan också ordna diskussionen i din organisations lokaler.
Skriv ut spelreglerna för en konstruktiv diskussion, och häng upp dem på väggen eller i
mitten av cirkeln.

Om du ordnar en nätdiskussion hittar du längre ner på sidan tips för att leda en
nätdiskussion.

Hur bjuder jag in deltagarna?

Det lönar sig att välja inbjudningssätten och -kanalerna enligt vilka du vill nå och enligt vilka
kanaler de använder och följer. Ju öppnare den grupp som bjuds in är, desto mer tid lönar
det sig att använda för att bjuda in dem. En så personlig inbjudan som möjligt gör det
sannolikare att den inbjudna deltar.

Du gör klokt i att skicka inbjudan i god tid, minst tre veckor före diskussionen. Man kan ta
emot anmälan genom en anmälningslänk eller be att de inbjudna ska anmäla sig med ett
e-postmeddelande.

Vi har tagit fram en inbjudningstext för att hjälpa dig, och du kan kopiera den längre ner på
sidan, ändra den och utnyttja den i din inbjudan.

Skapa gärna en evenemangssida för Dialogpaus-dialogen, till exempel en webbplats eller ett
Facebook-evenemang, och i synnerhet om diskussionen har en öppen anmälan. Du kan
skicka inbjudningstexten – eller förmedla länken till evenemangssidan – till den önskade
målgruppen i kanaler i sociala medier, per e-post, på anslagstavlor eller överlämna den
personligen.

“
Genomför gärna inbjudningsprocessen omsorgsfullt, även om diskussionen ordnas för en
grupp där medlemmarna redan känner varandra. Inbjudan förbereder alla inför en jämlik
diskussion redan innan de kommer på plats.
Ange gärna i inbjudan den sista anmälningsdagen som är cirka en vecka före diskussionen. Då
får du en uppfattning om ifall det behövs extra åtgärder till exempel genom påminnelser,
telefonsamtal eller genom att utvidga den grupp som bjuds in.

Man gör klokt i att skicka en bekräftelse på deltagandet till dem som har anmält sig närmare
tidpunkten för diskussionen. I meddelandet upprepas tiden och platsen för diskussionen eller
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länken för nätdeltagande, ges eventuella andra närmare instruktioner och de inbjudna ombes
meddela om eventuella hinder.


