
 

 

  

 

   
 

 

 
Riktlinje för samtal om normer och attityder, SONA 
 
Syfte och mål 
SONA är förebyggande samtal om normer och attityder, en samling metoder och verktyg 
för att konkret i samtalsform kunna arbeta med jämställdhet, mångfald och andra norm- 
och attitydfrågor som kan vara svåra eller känsliga att tala om på ett konstruktivt sätt.  
 
Syftet är att reflektera över och medvetandegöra de normer och attityder som vi alla bär på 
för att nå våra mål att vara en öppen och välkomnande arbetsplats inåt och utåt en 
räddningstjänst för alla.  
 
Varje år ska två SONA-samtal per termin med förbundsövergripande teman genomföras 
för all personal i förebyggande syfte. SONA-samtal genomförs därutöver både formellt och 
informellt i förbundet vid alla tider på året i vardagen, i förebyggande syfte och vid behov 
på förekommen anledning.  
 
Riktlinjen kompletteras med en handlingsplan som tas fram av samordnare för varje år.  
 
Vem ingår i SONA-gruppen?  
En särskild resurs utgörs för genomförande av SONA-samtal utgörs av SONA-gruppen i 
Räddningstjänsten Syd.  Gruppen består av utvalda medarbetare som utbildats till 
samtalsledare för SONA och som också kan utbilda andra i SONA. Medarbetarna i 
gruppen består av personal som har eget intresse och motivation att arbeta med 
jämställdhet och mångfald.  
 
Förutom SONA-gruppen är förbundets chefer, strateger samt förordnade styrkeledare 
utbildade i SONA och förväntas arbeta med SONA i vardagen samt att bidra till i de 
förbundsövergripande SONA-samtalen.  
 
Organisation 
Sabine Kutzner, HR-strateg och Linda Granqvist, BFA samordnar SONA och ansvarar för 
SONA-gruppens utveckling.  
 
Den enskilde SONA-gruppmedlemmen ansvarar för att medverka i aktiviteter, fortbildning 
och att upprätta dokumentation vid behov. 
 
Medarbetarna i SONA-gruppen kan tas i anspråk vid behov i alla delar av förbundet och 
ska kunna utbilda nya medarbetare i SONA och till samtalsledare. 
 
  

Datum: 2015-04-22  

 Handläggare: HR/Sabine Kutzner 

Direkt telefon 046 540 46 21 

Beslutande: Per Widlundh 
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SONA-struktur 
SONA-gruppen tar fram förslag på övningar och teman till de förbundsövergripande 
SONA-samtal som ska genomföras, totalt fyra per år, för samtliga medarbetare i 
Räddningstjänsten Syd. Förslagen hanteras och informeras via chefsarenan.  
 
För akuta händelser och andra händelser som behöver hanteras utöver ovanstående gäller 
att närmaste chef och/eller HR kontaktas för hantering.  
 


