
Kursbeskrivning:

Enligt diskrimineringslagen måste alla offentliga organisationer aktivt arbeta med jämlikhets- och 
mångfaldsfrågor i sina arbetsprocesser. Under 2018  har diskrimineringslagen skärpts och offentliga 
organisationer står nu inför utmaningen att formulera mångfaldsstrategier som fungerar i praktiken. 

Kursen Mångfald i praktiken ger förståelse för både varför och hur man kan arbeta konkret med mångfald 
och inkludering på arbetsplatsen. Vilka rutiner och processer måste finnas på plats för att kvalitetssäkra 
arbetet? Vilka undermedvetna fördomar påverkar arbetsplatsen och arbetet med mångfald? 

Under kursdagen talar vi även om hur man arbetar med inkluderande ledarskap och går igenom 
begreppet nudging, beteendeförändring genom små ändringar i rutiner och handlande. Kursdeltagare 
får även ta del av exempel på aktiviteter som kan främja mångfaldsarbetet på arbetsplatsen. 

Enligt SCB har det senaste året påvisats en positiv trend gällande sysselsättningsgraden på 
arbetsmarknaden. Bland utrikes födda har sysselästtningen ökat. Trots det finns fortfarande stora klyftor 
mellan inrikes och utrikes födda gällande både sysselsättningsgrad och anställningsform. I chefsyrken 
och andra högre positioner inom den offentliga sektorn är utrikes födda fortsatt underrepresenterade. 

- Varför mångfald och inkludering och vad omfattar arbetet?

- Mångfaldsarbetet och diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. 

- Inkluderande arbetsplatskultur och inkluderande beteenden. 

- Inkluderande ledarskap – vad är det och vilka effekter ger det?

- Nudging, mångfald och inkludering – exempel på aktiviteter ni kan göra som ger effekt 

på arbetsplatsen.

- Undermedvetna fördomar – vad är det och hur påverkar det arbetsplatsen? 

- Inkluderande arbetsplatskultur och inkluderande beteenden. 
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Kursledare - Gabriella Fägerlind
Jämställdhets- och mångfaldskonsult med uppdrag i offentlig sektor.
Författare till Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling.

Forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers tekniska högskola.
 

Ur innehållet

Gabriella har arbetat som jämställdhets- och mångfaldskonsult sedan 1999. Hon är författare till flertalet 
böcker, rapporter och artiklar på ämnet. Som konsult bistår hon  verksamheter med att praktiskt 
tillämpa ett mångfaldsarbete genom bland annat nulägesanalyser och stöd i att arbeta enligt 
diskrimineringslagens aktiva åtgärder. 

Mångfald i praktiken
Kurs
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Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-336686

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till yrkesverksamma inom 
offentlig sektor; HR och personal samt 
tjänstepersoner som arbetar med inkludering 
och mångfald inom organisationen.  

Pedagogik:
Kursen varvar såväl teoretisk föreläsning som 
praktisk träning.

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 refer-
enser.

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 –  bokning 5990 kr

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

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 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: 08-199409

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.


