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Cafédialog 
Få innspill, ideer og tilbakemeldinger gjennom uformelle fokusgrupper.  

 

Cafédialog kan brukes til å innhente og dele informasjon, i tillegg til å videreutvikle ideer. 

Cafédialog fungerer best når det inviteres inn eksterne aktører som for eksempel personer 

i prosjektets/tjenestens målgruppe og interessenter som brukere, samarbeidspartnere 

eller andre som kan komme med verdifulle tanker, idéer eller informasjon. Verktøyet kan 

også brukes der flere forskjellige tjenestesteder er samlet. 

Cafédialog fungerer som en uformell fokusgruppe der det skapes frivillig dialog, noe som 

kan gjøre det lettere å gå i dybden på et eller flere temaer. Det er ofte i uformelle 

settinger at vi får de gode idéene. Det kan på kort tid komme mange konkrete innspill fra 

en større gruppe. Caféformen fremmer aktivitet og gjør det mulig for alle å bidra. 

Cafédialog er også en sosial og nettverksbyggende øvelse siden teamdeltakerne eller andre 

deltakere i caféen opptrer som caféverter. 

 
Antall deltakere: 15 +  
Det må være minst nok deltakere til 3-4 cafébord med ca. 4-6 deltakere pr. bord. 
Caféverter (1 pr. gruppe) kommer i tillegg.   
 
Det er ingen øvrig grense for antall cafebord, så lenge det er en cafévert pr. bord. 
 

Tidsbruk: 1,5 -2 timer. 
 

Utstyr:  
- Et bord til hver gruppe 
- Hvert bord dekkes med gråpapir eller store hvite ark. 
- Flere tusjer til hvert bord 
- Eventuelt post-it lapper dersom gruppene skal velge ut viktige punkter og plassere 

sammen på et fellesark (for større grupper) 
 

Gjennomføring: 
Forarbeid: 

- Det må utarbeides problemstillinger eller spørsmål til diskusjon for hvert bord. 
Disse bør gjerne være forskjellige spørsmål for hvert bord. 

- Bordverter velges på forhånd og gis informasjon om rollen sin og problemstillingen 
som skal diskuteres ved hvert bord.  
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Gjennomføring, fortsetter. . . 
Introduksjon og gruppeinndeling: ca. 5- 10 minutter 

- Formålet med og tema for kafedialogen presenteres 
- Gjennomføringen presenteres:  

1. Alle setter seg ved et bord 
2. Bordverten åpner med en kort beskrivelse av problemstillingen eller hva 

det ønskes innspill til.  
3. Alle kommer fritt med innspill, både skriftlig på «duken» og muntlig. Man 

kan også gjerne skrive opp det som blir sagt av andre ved bordet. Målet er 
å ha en diskusjon som kan bygges videre på av neste gruppen 

4. Etter tiden har gått (anbefaling: 15 minutter pr. runde) skifter gruppene 
bord.  

5. Ved neste bord gjentar bordverten problemstillingen og litt om hva som 
har blitt diskutert tidligere. 

6. Den nye gruppen diskuterer og noterer videre.   
Gruppene kan som regel skifte bord 3 ganger.  
 

- Gruppeinndelingen kan skje på to forskjellige måter:  
o Alle velger et bord fritt, og så velger fritt neste gangen. På denne måten 

dannes det nye grupper hver gang man skifter bord. 
o Gruppene deles inn fra starten og roterer strukturert i samme gruppen fra 

bord til bord. 
 
Cafédialog: ca. 45 minutter 

- Tidsbruken kan justeres ut ifra tilgengelig tid. En anbefaling er at hvert bordrunde 
varer i ca. 15 minutter, og at gruppene sitter ved 3 bord.  

- Lederen for cafédialogen har ansvaret for å si ifra når det er på tide å skifte. 
 
Oppsummering: ca. 10 - 20 minutter 

- I grupper med 3-6 bord: Hver bordvert forteller om problemstillingen og forslag 
som har kommet frem gjennom dialogen.  

- I større grupper: Gruppene kan bes om å oppsummere de viktigste ideer eller funn 
fra hvert bord og sette ring rundt dem eller skrive opp på post-it lapper. Arkene 
fra bordene eller post-it lappene bør deretter henges opp et sted der deltakerne 
fritt kan lese i pausene.  

- Lederen for cafeen avrunder. Det er viktig å fortelle hvordan det som kommer 
frem skal jobbes videre med.  

Tips: 
Cafédialog er en semi-strukturert måte å føre en diskusjon, og er veldig fleksible som 
verktøy. Man skal ikke være redd for å justere gjennomføringen ut ifra 
tjenestens/gruppens behov, størrelse, og tid. Samtidig, er det viktig å huske at et av 
målene med gjennomføringen er at gruppene bygger på hverandres samtaler.  
 
En alternativ variant kan være at alle gruppene har samme problemstilling i runde 1, 
danner nye grupper med ny problemstilling i runde 2, osv. Når hele forsamlingen jobber 
med samme problemstillingen samtidig, bør problemstillingene bygge på hverandre. Her 
er post-it lapper hengt opp på veggen en nyttig måte å trekke ut det viktigste som blir 
sagt ved hvert bord. 

Vedlegg: 
- Instruks for Bordverten 



 

 

 

 

Til bordverter for Cafedialog 

 

Dine oppgaver: 
 Presentere kort problemstillingen eller det det ønskes innspill til  
 Holde fokus på problemstillingen som gruppen skal diskutere 
 Stimulere til delaktighet, slik at alle slipper til med sine tanker og ideer 
 Oppfordre besøkende til bordet å skrive opp det de diskuterer på duken. 
 Oppmuntre til respekt og bruk av ulikheter i erfaring, perspektiv og tanker 
 Gjengi innhold i diskusjonen til neste gruppen som besøker bordet 
 Eventuelt presentere det som blir diskutert i plenum 

 
 

Fremgangsmåte: Cafedialog 

1. Alle setter seg ved et bord 
2. Bordverten åpner med en kort beskrivelse av problemstillingen eller hva det 

ønskes innspill til.  
3. Alle kommer fritt med innspill, både skriftlig på «duken» og muntlig. Man 

kan også gjerne skrive opp det som blir sagt av andre ved bordet. Målet er å 
ha en diskusjon som kan bygges videre på av neste gruppen 

4. Etter tiden har gått (__________ minutter) skifter gruppene bord.  
5. Når bordet har fått nye gjester, gjentar bordverten problemstillingen og 

fortelelr litt om hva som har blitt diskutert tidligere. 
6. Den nye gruppen diskuterer og noterer videre.   

Gruppene skal skifte bord ______ ganger. 

 
 
Problemstilling til diskusjon: 
 
 

 

 


