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Lär dig att: 

•Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt som blir
 en naturlig del av ditt ledarskap

• Hantera kulturella olikheter i arbetsgruppen och bli
 en inkluderande ledare

• Stärka din interkulturella kommunikation genom
 att vägleda medarbetare i behov av att stärka
 arbetsrelaterade språkliga färdigheter 

• Förankra mångfald och inkludering bland dina
 medarbetare och hantera eventuella utmaningar
 som följer 

8 oktober, 2019 
Bonnier Conference Center, Stockholm

 
Årets viktigaste konferens om interkulturellt ledarskap 

och mångfald inom offentlig sektor

Milad Mohammadi 
Föreläsare & Inspiratör
Årets talare 2014

Arrangör:

 
Anmäl dig idag

Begränsat antal platser 

Eva Bernhardtson
Interkulturell kommunikatör & 
Föreläsare
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Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar har sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökat sedan 2017. Andelen 
högskoleutbildade har också ökat och leder till något fler utrikes födda på högt uppsatta poster inom offentlig sektor. Den högre 
andelen utrikes födda på arbetsplatser bidrar både till nya perspektiv och ger i vissa fall upphov till kulturkrockar och olikheter 
mellan kollegor som chefer måste hantera. 

Hur kan man som ledare skapa en diversifierad arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig inkluderade? Hur navigerar man bland 
olika kultur och ser till att samtliga medarbetares styrkor och perspektiv tas tillvara? Det interkulturella perspektivet och ledarska-
pet stärker dig som chef och ger dig de verktyg du behöver för att förstå, kommunicera och leda en mångkulturell arbetsgrupp.

Under 2019 måste dessutom offentliga organisationer i större utsträckning tillämpa mångfalds-  och inkluderingsstrategier enligt 
diskrimineringlagens krav på aktiva åtgärder. Detta innebär ytterligare förväntningar på chefer och ledare att leva upp till. 

För att stödja dig i ditt arbete anordnar vi konferensen Ledarskap & Mångfald. Under dagen får du konkreta verktyg och inspiration 
som stärker ditt ledarskap i en mångkulturell kontext och leder till ökad tillväxt.  

Konferensens innehåll:

• Lyssna till prisbelönta inspiratören och föreläsaren Milad Mohammadi tala om hur du blir en inkluderande ledare och en  
 förebild genom ditt ledarskap 
• Lyssna till Brittmari Seppä från Försäkringskassan presentera hur de integrerar mångfaldsfrågorna i ledarskapet
• Fadi Barakat berättar om attitydförändringar och ger dig handfasta tips för att skapa en mer inkluderande arbetsplats
 och hållbar mångfald
• Madeleine Eriksson visar utmaningar som kan uppstå när olika kulturer ska samexistera och hur du som ledare kan
 skapa strategier för konflikthantering och förståelse genom interkulturella förhållningssätt 
• Språk och kommunikationsexpert Eva Bernhardtson ger dig strategier för att vägleda medarbetare som är i behov  
 av att stärka arbetsrelaterade språkliga färdigheter och hur du skapar information som är lättillgänglig för alla 

Ta chansen att få inspiration samt konkreta  strategier för att utveckla ditt ledarskap, knyt värdefulla kontakter och utbyt 
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet. 

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
konferens om interkulturellt ledarskap och mångfald. 

Väl mött den 8 oktober. 

Mohamed Elmi
Projektledare
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se

Varför ska du gå på Ledarskap & Mångfald?

- Lär dig av framgångsrika ledare som lyckats tillämpa inkluderingsstrategier i sitt ledarskap 
- Öka dina kunskaper och din förståelse för det interkulturella perspektivet och hur du bättre förstår ditt 
mångkulturella arbetslag 
- Inspireras av personliga berättelser och erfarna föreläsare som ger insikt i hur du  blir en inkluderande ledare 
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och ledare från hela landet

Sagt om våra tidigare mångfaldskonferenser:

“Jag blev så otroligt berörd och inspirerad. Det var en otrolig upplevlse som jag inte trodde gick att få på en 
konferens. Personlig, djup, äkta och värdefullt. ”
Caroline Diab, Diskrimineringsombudsmannen

“En konferens med kvalitet och kompetensutvecklande innehåll. Alla borde gå på den. Grymt bra!”
Zaynab Ouahabi, ABF

“Otroligt bra upplägg. Bra talare som verkligen träffade målgruppen rätt.”
Anna Prats Nielsen, Försäkringskassan 

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe

09.15 Ordförande öppnar konferensen 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING:
09.20 Inkluderande ledarskap och varför chefer måste 
agera förebilder
• Vad innebär inkluderande ledarskap och hur kan du uppnå det
• Varför mångfald på arbetsplatsen ger mervärde – både socialt och ur 
ett tillväxtperspektiv 
• Framgångsrik ledarskapsmodell som skapar förebilder och 
motiverar anställda
• Konkreta strategier för att vara en förebild i alla situationer och 
synliggöra alla i arbetslaget

Milad Mohammadi, Föreläsare,  inspiratör & årets talare 2014

”Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna”. 
Milad Mohammadi är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare 
och inspiratörer. Med utmärkelser som Supertalang (Veckans 
Affärer), Superkommunikatör (Resumé) och årets Årets Uppstickare 
(Shortcut) förmedlar han sin personliga berättelse om sina rötter i 
Iran och uppväxten i utanförskap. Idag är han jurist och statsvetare 
samt grundare av Järvaskolan där ledorden mångfald och 
inkludering har skapat en unik verksamhet där olika perspektiv frodas. 
Milad säger att olikheter skapar de största möjligheterna och delar 
med sig av strategier som förbättrar ditt ledarskap. 

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
10.50 Kulturanpassat ledarskap ger mervärde i din 
verksamhet   
• Samverkan mellan olika kulturer på arbetsplatsen och hur våra 
värderingar påverkar hur vi uppfattar varandra 
• Analysera och tolka de kulturella dilemman om uppstår på din 
arbetsplats, förstå olika värderingsutgångspunkter och hur du kan 
bemöta dem 
• Hur du som ledare kan behöva navigera mellan olika kulturellt 
betingade ledarskapsstilar för att främja inkludering och mångfald på 
din arbetsplats och i bemötandet av kunder, patienter och elever etc 

Madeleine Eriksson, Föreläsare & utbildare

Madeleine har bott i Tunisien i över 25 år där hon bl.a arbetade 
som universitetslärare inom mångkulturellt ledarskap, samt 
styrelseledamot på den Tunisisk - Skandinaviska handelskammaren. 
Med detta som bakgrund har hon sedan 2012 föreläst, utbildat och 
coachat om interkulturell kompetens, integrationsprocessen och 
interkulturellt ledarskap för yrkesverksamma.

11.50 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
12.50 Interkulturell kommunikation som främjar dialog och 
informationsspridning i arbetslaget
• Metoder och verktyg för att inkludera och föra dialog med 
språksvaga på arbetsplatsen 
• Information som är tillgänglig för alla och som tar hänsyn till 
sammanhanget du verkar i
• Hur du som ledare kan tillämpa ett interkulturellt perspektiv för att 
skapa goda förutsättningar för kommunikation 

Eva Bernhardtson, interkulturell kommunikatör & föreläsare

Eva Bernhardtson har haft hela världen som arbetsplats i 16 år. Hon 
är en erfaren föreläsare i ämnet interkulturell kommunikation och om 
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 Eva ger dig de verktyg du behöver i ditt dagliga arbete för att 
samtala i en mångkulturell kontext på bästa sätt. Hon delar även 
med sig av tips för inkluderande information samt strategier för att 
främja en lyhörd och givande dialog.

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING:
14.20  Inkluderande arbetsplats och hållbar mångfald
Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring
mångfald samt utanförskapet arbetar Fadi Barakat med inkludering
och att ändra attityder för att skapa en hållbar mångfald på
arbetsmarknaden. 

• Skapa en mer inkluderande arbetsplats och en hållbar mångfald
• Öka sysselsättningen bland utrikesfödda genom att arbeta med
attitydförändring inom den offentliga sektorn
• Vilken roll spelar den offentliga sektorn i att återspegla samhället?

Fadi Barakat, Entreprenör, filantrop & föreläsare

Fadi Barakat nominerades till Årets Mångfaldschef på Chefgalan
2018. Under anförandet kommer Fadi ge tips och råd på hur du kan
verka för en mer inkluderande arbetsplats med hållbar mångfald i 
fokus.

PRAKTIKFALL:
15.20 Så skapar vi förutsättningar för våra chefer att leda 
mångfald
• Så integrerar vi mångfaldsfrågorna i ledarskapet
• Vilka förväntningar finns på morgondagens ledarskap inom 
mångfald och jämställdhet? 
• Konkreta tips för att skapa inkluderande synsätt inom 
organisationen 

Brittmari Seppä, Verksamhetsutvecklare Mänskliga rättigheter, 
Försäkringskassan

Brittmari Seppä arbetar som verksamhetsutvecklare på 
rättsavdelningen på Försäkringskassan, enheten för Etik och 
Värdegrundsfrågor. I hennes roll utbildar hon nyblivna chefer med 
fokus på den statliga värdegrunden, mångfald och ledarskap.  

16.10  Ordföranden avslutar konferensen

Ledarskap & Mångfald



Ledarskap & Mångfald: 8 oktober 2019

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Center  
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86 

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

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
utbildningar inom integration, flyktingmottagning, kultur och mångfald.

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 Ledarskap & Mångfald:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

Integrationsforum  - kompetensutveckling inom mångfald, integration och ledarskap 

www.integrationsforum.se

Ledarskap & Mångfald arrangeras utav Integrationsforum. 

Priser Pris

Konferens 5490 kr

Ledarskap & Mångfald

Du missar väl inte kursen Interkulturellt ledarskap 9 oktober?
- Heldagskurs om hur du utvecklar dina interkulturella kunskaper samt 
tar till vara på mångfalden på arbetsplatsen. 
- Se längst bak i broschyren på sid 5 & 6 



Ledarskap & Mångfald: 8 oktober 2019

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Center  
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86 

Integrationsforum  - kompetensutveckling inom mångfald, integration och ledarskap 

www.integrationsforum.se

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? 

9 OKTOBER 2019

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

Kurs 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.

Integrationsforum - kompetensutveckling inom integration, mångfald och inkludering


