Företagskultur – inkluderande och effektivt
Alla organisationer har en kultur som påverkar alla i organisationen men
även andras bild av organisationen. Den rådande kulturen kan vara
medvetet utarbetad eller finnas där omedvetet och påverka ert varumärke.
Varför är det viktigt
Med en god företagskultur förebyggs kränkande särbehandling, mobbning och
diskriminering. Genom att aktivt forma företagskulturen kan du attrahera fler att söka sig
till er, en viktig del i Employer branding. En väl fungerande arbetsplats skapar ökad
motivation och är mer effektiv.
Varför ska jag delta?
Kursen syftar till att ge dig verktyg för att forma en god, attraktiv företagskultur, fri från
diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Kursen syftar till att du ska bidra
till att göra företaget mer inkluderande och ta tillvara varje medarbetares styrkor.
Vad lär jag mig?
Utbildningens mål är att varje deltagare efter kursen ska:
•

Förstå företagskulturen på sin arbetsplats

•

Kunna konkretisera de värden ni vill ska forma företagskulturen

•

Kunna omsätta värderingar till rätt beteende

•

Kunna upptäcka när härskartekniker används, ex förlöjligande, osynliggörande

•

Kunna vara normkritisk

•

Veta hur du ska agera för att vara mer inkluderande

•

Förstå hur du kan bidra till ökad trivsel och motivation

Hur lär jag mig?
Inkluderande föreläsning där dialog med deltagarna är väsentligt. Små grupparbeten där du
får resonera med andra deltagare om nuvarande kultur och forma tankar om det önskvärda.
Under perioden till dag två får du i uppgift att reflektera över hur ni bemöter varandra och
försöka praktisera önskvärda beteenden.
Hur lång tid bör jag avsätta?
Utbildningen är två hela dagar med en period mellan för att praktisera det önskvärda med
start kl 09:00 och avslut 16:30. Frukost, lunch och fika på för- och eftermiddag ingår i
kursen.

Kursledare
Vi har pedagogiska, kunniga och inspirerande kursledare med egna praktiska erfarenheter
inom sina ämnesområden.
Målgrupp: Denna kurs riktar sig till dig som är HR- eller arbetsmiljöansvarig,
skyddskommittén, skyddsombud eller någon från företagsledningen. Kursen erbjuds också
anpassad för ett företag eller en organisation.
Dag 1
Under första dagen på kursen går vi igenom följande:
Vad företags-/organisationskultur är för något
Hur företagskulturen påverkar organisationen och människorna i den.
Vad lagstiftning på området reglerar.
Hur vill du att organisationskulturen ska vara på din arbetsplats.
Hur du kan analysera företagskulturen på din arbetsplats.
Hur du kan bidra till en bättre kultur i din organisation.
Mellan liggande period för analys och arbete med företagskulturen på din arbetsplats
Dag 2
Under andra dagen på kursen går vi igenom följande:
Deltagarna berättar om sin analys av företagskulturen och vad de gjort i arbetet med att
förbättra företagskulturen. Varje deltagare får återkoppling och tips på vad som kan göras, både
av andra deltagare och av kursledarna.
Ytterligare teori kring organisationskultur och fler verktyg att använda i ett förbättringsarbete.

