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Bemöt, bedöm, berika! 

 
Information om kursen AB1033: Bemöta, bedöma, berika: Ett normkritiskt 
perspektiv på genus och mångfald för utveckling och innovation i företag.  

På uppdrag av Region Dalarna erbjuda Högskolan Dalarna en kurs för Dig som i olika situationer 
fungerar som rådgivare för företag och personer med företagsidéer. Kursen vänder sig till dig som på 
olika sätt arbetar med företagsutveckling och rådgivning kring affärsidéer men passar även för dig 
som i din profession driver projekt eller handlägger projektansökningar. Målet med kursen är att 
utveckla ett normkritiskt förhållningssätt med målet att kunna bredda och utveckla affärsidéer och 
företag.  
 
Nedan beskrivs upplägg, innehåll, information om anmälan mm.   
Du är naturligtvis mycket välkommen att höra av dig, så berättar vi mer!  
 
Anmälan för vt 2018 sker genom mail till:  
 
Marie Moström Åberg, mmt@du.se  ange namn, personnummer och organisation. 
 
 
Övriga kontakt: 
 
Marie Moström Åberg, Arbetsvetenskap, HDa,  023-77 8848, mmt@du.se  
Hans Lundkvist, Ph.D, HDa och Region Dalarna,  070-255 58 56, hlu@du.se 
Anna Klerby, Nationalekonomi, HDa och Region Dalarna,  070-518 07 09, akb@du.se  
 
 

 
Varmt välkommen! 
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Förutsättningar  
 
Antal deltagare; ca 15 - 20  
 
Tider: kursen ges under fyra heldagar, kl 9-16 
 

Introduktion 18 april 

Bemöta 23 maj 

Berömda 13 juni 

Berika  22 augusti 

 
Plats: Högskolan Dalarna, Borlänge 
 
Poäng: fullföljd kurs ger 7,5 högskolepoäng. Då kursen ges som en uppdragsutbildning krävs inte 
högskolebehörighet.  
 
Pris: 1600 exkl moms (inklusive kursträffar, kursmaterial, obligatorisk litteratur, examination, fika och 
lunch).  

Lärande och upplägg 
Kursen bygger på 4 kursdagar med övningar, input från teori, erfarenhetsutbyte, dialog och 
reflektion. Genom övningar medvetandegörs komplexiteten i olika fenomen, teori ger en djupare 
förståelse, reflektion främjas genom dialog i mindre grupper. Mellan kursträffarna sker inläsning av 
litteratur, hemuppgifter där olika aktuella ämnen övas i praktiken, samt reflektion. Slutsatserna 
sammanfattas i korta individuella reflektionsprotokoll. Du får feedback på reflektionsprotokollen, för 
att ge största möjlighet att främja lärande och utveckling. Avslutningsvis skrivs ett sammanfattande 
PM där du sammanfattar dina lärdomar från kursen.  
 
Under kursen delar deltagarna erfarenheter och reflektioner med varandra, med respekt för vars och 
ens kunskap och integritet. Det är en fråga om personlig utveckling, minst lika mycket som 
kompetensutveckling. Du tar med dig en verktygslåda, som du direkt kan applicera i din vardag, 
liksom ett personligt nätverk av personer i samma situation som du.   

Innehåll  
För att vara medveten om hur kultur, bakgrund, individ, idébärare, kontext, kön mm (dvs vilka 
förutfattade meningar både jag och andra har) påverkar våra bedömningar, behöver individen ha ett 
normkritiskt förhållningssätt. Våra förutfattade meningar påverkar vår förmåga att hitta innovativa 
affärsmodeller, idéer, marknader och produkter. Samtidigt har de sistnämnda egna stereotypa tankar 
om hur dessa ska vara. För att utveckla och bredda idéer och företag behöver individen kunna 
bemöta de båda sidorna normkritiskt och fördomsfritt. En företagsutvecklare, rådgivare etc behöver 
kunna bedöma rationellt och objektivt, för att kunna berika. 
 
Här nedan beskrivs kort kursens innehåll. Var kursdag har ett tema, som belyses utifrån olika 
aspekter. 
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Dag 1: Introduktion: Vad är det vi gör? 

Den första kursdagen fokuserar på att medvetandegöra och upptäcka i vilka situationer vi gör kön,  
och hur våra tankemodeller påverkar och begränsar oss. Vi funderar över vilka konsekvenser detta 
kan få i vårt arbete. Vi går igenom hur våra tankemodeller skapas och utvecklas, exempel på effekter 
och belyser hur det ser ut idag. Målet med dagen är att skapa en ökad medvetenhet om mina 
tankemodeller kring genus och mångfald och hur det kan påverka mitt arbete. 
 

Dag 2: Bemöta 

Hur kan vi bemöta människor med olika bakgrund och kön? Vi fördjupar oss i hur vi gör kön och att 
medvetandegöra våra tankemodeller. Utifrån detta går vi sedan över till att fördjupa oss i 
bemötande; vi närmar oss kommunikation och hur förhållningssätt, samtalstekniker som aktivt 
lyssnande, kroppsspråk och att ställa frågor kan hjälpa oss till ett mer medvetet bemötande. Här går 
vi även igenom och reflekterar kring härskartekniker och dess motstrategier. Målet är att du ska 
utveckla en bemötande-strategi för att hantera dina tankemodeller.  
 
 

Dag 3: Bedöma 

Som företagsutvecklare bedömer du idéer, förslag och utvecklingspotential. Vad är det du bedömer? 
Hur påverkar genus och mångfald din bedömning och hur kan en ökad medvetenhet kring detta leda 
oss till en mer rationell och objektiv bedömning? Under dagen ges exempel på vad en vidgad 
bedömning kan generera, för att öka medvetenhet om hur våra tankemodeller begränsar oss och ge 
inspiration till breddade synsätt. Målet med dagen är att bli medveten om i vilka situationer vi 
bedömer, hur tankemodeller begränsar och hur vi kan motverka detta. 
 
 

Dag 4: Berika 

Hur kan vi berika innovation genom fokus på genus och mångfald? Vi tar hjälp av tankar kring 
innovation för att ytterligare fokusera på utveckling. Vi ges exempel på innovativ produktutveckling 
och fördjupar oss i hur vi kan åstadkomma detta i vårt arbete. Målet med dagen är att öka 
medvetenheten kring hur ett genus och mångfaldsperspektiv på innovation kan åstadkommas och 
vilka effekter det kan ge.   

Kurslitteratur 
Herlitz, G (2010) Kulturgrammatik: hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna. Liber. 
Stockholm.  224 s.  
 
Thomsson, H. och Elvin-Nowak, Y (2012) Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor 
och män. Bonniers förlag AB. Stockholm. 269 s 
 
Tillväxtverket (2015) 25 år med kvinnors företagande – Från osynligt till drivkraft för tillväxt.  160 s. 
 
Tillväxtverket (2015) Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 
2015-2020. 82 s. 
 
Övrigt kursmaterial om ca 150 s tillhandahålles av kursansvarig.  
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Ansvariga och medverkande på kurserna  
Ansvarig för kursen är Marie Moström Åberg, universitetsadjunkt inom ämnet arbetsvetenskap. 
Marie har lång erfarenhet av att arbeta med kurser för personer i arbetslivet t.ex. olika 
uppdragsutbildningar, KULA-kurser, Personal och arbetslivprogrammet, samt forskning kring bl a 
kommunikation. Hans Lundkvist, med en bakgrund från kommunal näringslivsutveckling, affärs- och 
projektutveckling. Hans som arbetar både på Region Dalarna och Högskolan Dalarna disputerade i 
oktober 2017 inom områden som genus och arbetsgivarvarumärke (employer brand). Anna Klerby är 
nationalekonom och har studerat tillväxt ur ett genusperspektiv. Även Anna finns på både Region 
Dalarna och Högskolan Dalarna. 
Förutom personerna ovan kan andra sakkunniga medverka i kursen som föreläsare. 
 


