
Kursbeskrivning:

I tider av växande kompetensbrist har mångfaldsfrågan blivit verksamhetskritisk hos allt fler 
organisationer. Dagens mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i 
mångkulturella och multietniska sammanhang. Ledare inom mångkulturella verksamheter 
arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt komplexa miljöer. Det kräver beredskap att 
ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Med rätt 
förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa, och dessutom 
blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald.

Att aktivt arbeta med och förstå interkulturella skillnader är en avgörande faktor för att nå 
framgång som ledare. Hur förbättrar du samarbetet mellan kollegor från olika kulturer? Hur 
uppnår du större förståelse för din egna och andras kulturella ramverk? Hur anpassar du ditt 
ledarskap i olika interkulturella kontexter för att nå ett bättre resultat.

Utmaningarna är många och under den här fullmatade kursen är fokus på interkulturell 
kompetens som ledare, skarpa insikter om eventuella kulturella skillnader och kunskapsluckor. 
Upplägget för dagen är med en dubbel infallsvinkel som utgår från “Hassans” respektive 
“Ann-Sofies” perspektiv. 

Kursledarna kommer att ge dig som ledare konkreta verktyg för hur du utvecklar dina 
interkulturella kunskaper samt utvecklar metoder och arbetssätt som leder till ökad inkludering. 

- Praktiska metoder och verktyg för att utveckla interkulturell kompetens i ledarskapet
- Interkulturella skillnader och hur det påverkar effektiviteten i ett team och framgången i det 
egna ledarskapet
- Kulturella filter och ramverk samt hur du kan sätta det i relation till dina och andra individers 
beteenden och preferenser för att uppnå ökad förståelse och inkludering
- Kognitiv mångfald som skapar bättre lösningar samt leder till positiv effekt i verksamheten
- Verktyg för att kunna effektivisera samarbetet mellan personer från olika kulturer
- Utgör diskrimineringsrisker och arbetsrätt hinder för ökad mångfald? 
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Kursledare: 

Magnus Berg
Inkluderings- & 
mångfaldskonsult, 
Wise Professionals

Ur innehållet

Sagt om kursledarna:
Väldigt bra med många konkreta exempel från verkligheten, 
och mycket bra med två ledare, varav en ledare med 
utländskt ursprung som faktiskt kunde ge relevanta svar på 
ibland kanske känsliga frågor utifrån verkliga livet.

Så här tydligt och konstruktivt bör alla prata om de här 
frågorna!

Lättsamt upplägg med teori, praktik och dialog kring borden. 
Mycket bra med föreläsare som har egna exempel från 
verkligheten.

Interkulturellt ledarskap
Kurs

Mouddar Koulli
Konsult, 
Mumtaz Integration
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Datum: 9 oktober 2019

Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Tel till kursanläggningen: 08-33 66 86

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till dig som är chef eller har 
personalansvar och som vill främja inkludering 
och mångfald inom organisationen.

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsningar och diskussioner 
med reflektionsövningar individuellt och i 
grupper. Det ska vara lustfyllt och engagerande 
att delta. Kursen värdesätter den individuella 
reflektionen och den gemensamma dialogen 
mellan deltagarna så att ni kan lära av 
varandra. 

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan 
idag och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er 
referenser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Bokning 5990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
och digital dokumentation. 

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
11.30 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100 % av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100 % nöjda och välja att 
återkomma.


