
KALMAR LÄNS MUSEUM ERBJUDER: 

Utbildning 
i civilkurage

Säger du ifrån när det verkligen gäller? 
Står du upp för dig själv och andra? 
Vilken betydelse har de val du gör? 



I länsmuseets utbildning i civilkurage kommer vi 
inte med några moraliska pekpinnar eller några absoluta 
sanningar. Vi vill däremot uppmana till självreflektion 
och eftertanke om hur vårt ansvar ser ut. Hur gör vi i 

situationer där vi ställs inför ett val – och där även ett icke-
val får konsekvenser för ett skeende? Varför uppträder vi inte 
alltid på ett sätt som är förenligt med våra värderingar och 
normer? 
Tillsammans med oss får du chansen att upptäcka dig själv, 
dina värderingar och varför du agerar som du gör i vissa situa-
tioner. Vi utgår från vardagliga exempel som vi alla kan känna 
igen oss i – alltid med åskådarrollen som utgångspunkt. 

Utbildningen är en kombination av föreläsning och workshop, 
med huvudfokus på workshopen. Workshopen fungerar på 
alla grupper och diskussionerna blir alltid engagerande och 
intressanta. Vi försöker blanda allvar och humor och skapa en 
miljö där alla känner att man kan och vill delta i diskussioner-
na. Vi skräddarsyr utbildningen efter just din organisations 
behov – allt från 2 timmar till heldagar. 

Vi har genomfört utbildningen med skolelever, konfirmander 
och konfirmandledare, samtliga chefer inom Borgholms kom-
mun, samtliga anställda i Sverige vid Statens Fastighetsverk 
samt för vårdpersonal och Regionförbundets kommunikatö-
rer.

Vi har tillsammans skrattat, varit ledsna, blivit förvånade 
och fått aha-upplevelser som stimulerar både till diskussion 
och reflektion. Trots att många av frågorna är tunga och svå-
ra, upplever vi som arbetar med utbildningen att alla lämnar 
workshopen med en skön känsla i magen. Efter workshopen 
har du skaffat dig en handlingsberedskap som underlättar för 
dig att stå upp för dig själv och andra. Du har blivit medveten 
om de risker som finns, vilka strategier du kan använda dig 
av i svåra situationer men även hur du absolut inte bör göra. 
En viktig lärdom är att du som åskådare aldrig är neutral, du 
sänder signaler både till offer och förövare.



KOSTNAD OCH PRAKTISKA FRÅGOR:
Enligt offert.

Utbildningen kan med fördel förläggas till Kalmar 
läns museums lokaler där vi har en förstklassig kon-
ferenslokal med plats för upp till 70 personer i biositt-
ning och kafé Ångkvarnen som utsågs till årets kafé 
2014. Om utbildningen förläggs till museets lokaler 
tillkommer kostnad för måltider och lokal.  
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