
och andra föreläsningar om 

Inkluderande ledarskap och arbetsklimat,  
Aktiva åtgärder, förebygga trakasserier och kränkande särbehandling,

Bemötande och normkritik

Föreläsningar och workshops som levandegör lagkrav, policy, 
bemötande och reflektion runt egna värderingar. För chefer och 
medarbetare på alla arbetsplatser för både det externa och 
interna arbetet.

Lisa Andersson Tengnér har över femton års erfarenhet 
av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och 
grupprocesser på alla nivåer i vitt skilda verksamheter, från 
storföreläsningar till handledning för den mindre gruppen. 
Lisa har som specialitet att utbilda om hur normer funkar, 
arbetskulturer skapas, jämställdhet och aktiva åtgärder kan 
göras och förklara vad normmedvetet bemötande är i praktiken.

Diskrimineringslagen – Handbok för chefer 
Lisa är medförfattare till boken och skriven för att på ett lättillgängligt sätt 
kunskapshöja och exemplifiera hur man kan ta sig an de obligatoriska aktiva 
åtgärderna och på andra sätt främja ett tillitsfullt arbetsklimat.

Riktlinjer & rutiner
sexuella trakasserier

trakasserier
repressalier

Föräldraskap, 
arbete

Utbildning & 
Kompetensutveckling

Arbetsförhållanden

Praxis om löner, 
anställnings-

villkor

Lönekartläggning,
kön

Rekrytering . 
befodran

Främja jämn 
könsfördelning

Krav på alla
arbetsgivare

Alla eller utvalda delar av 
diskrimineringslagens områden

Sedan 2017 är det inte bara förbjudet att 
diskriminera, på alla arbetsplatser ska 
dessutom förebyggande arbete ske utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder. 
Identifierade risker och hinder ska 
åtgärdas, följas upp och utvärderas i 
samverkan med anställda inom fem 
områden - aktiva åtgärder. Du som arbets-
givare ska även främja jämställdhet samt 
arbeta förebyggande mot trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier, bl. a. 
genom skriftliga riktlinjer och rutiner.

En föreläsning kan omfatta genomgång av 
diskrimineringslagens samtliga områden 
eller enbart ett par, som t. ex. arbetsförhål-
landen, jämställdhet och/eller trakasserier.

Skämt eller över gränsen?



Föreläsningsteman
Stabilt från grunden: Kunskap, klargöranden och inspiration för hela arbetslaget
Om arbetsklimat, normer, professionalitet, kränkthet och sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier & gränser
 Komplimanger på arbetstid? Var går gränsen i en jargong för att bli sexuella trakasserier? Med avstamp i 
#metoo får ni sextrakasseritrappan  som bra verktyg.

Genus & jämställdhet
Hur spelar kön roll och hur kan vi bli bättre på jämställdhet?

Bemötande & normkritik - för god service
Verktyg för goda möten och normmedveten kommunikation i förhållningssätt, språk och skrift. 

Om härskartekniker och hur man kan bemöta dem
Många lärande exempel på hur man som utsatt och åskådare kan bemöta makt och positioneringar.

Diskrimineringslagens krav & inkluderande ledarskap
Översikt på lagkrav, normmedvetet bemötande, ledarskap och råd för det förebyggande arbetet.

Policy, riktlinjer och rutiner mot trakasserier och kränkande särbehandling
Finns tillit till att värdegrundsdokumenten gäller? 
Vad ska stå och hur gestaltas och efterlevs riktlinjer och rutiner? 

Röster om föreläsningar 
Som verksamhetsledare och ansvarig för kommunens 
#metoo arbete var det en självklarhet att ta in en föreläsare 
som behärskade ämnet och kunde dela med sig av kunskapen 
på ett sätt som var klart och tydligt och lätt att ta till sig för 
alla. Vi fick mycket god feedback av alla anställda som var på 
föreläsningen. Alla borde gå den här dagen! 
Daniela Balladares, Verksamhetsutvecklare, 
Österåkers kommun

Jag rekommenderar Lisa Andersson Tengnér för föreläsningar 
för stora personalgrupper. Med en god förmåga att engagera 
och involvera sin publik blev hennes föreläsning väldigt viktigt 
i vårt arbete med kränkande beteenden.. 
Catarina Norén, SVT Umeå 

Vi ville anlita en påläst och duktig föreläsare som kunde 
prata om diskrimineringslagen, det var ett plus om personen 
dessutom var rolig. I Lisa Andersson Tengnér fick vi vad vi 
efterfrågade. Med råge! 
David Oest, Sensus studieförbund

Lisas föreläsning var jättebra och mycket uppskattad av 
chefer och medarbetare. Lisa har förmåga att engagera och 
dela med sig av kunskap och verktyg för ett aktivt arbete 
med jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen! 
Sandra Moberg, Utvecklingsledare Göteborgs stad

Vi anlitade Lisa för en interaktiv workshop för HR-personer 
och samordnare för mänskliga rättigheter inom flera olika 
verksamheter i Västra Götalandsregionen. Vi är mycket nöjda 
med hennes goda kunskap på området och fingertoppskänsla 
att hantera ett rum med många olika människor. Lisa gjorde 
dagen inspirerande för alla och engagerade deltagarna att 
fortsätta arbeta mot diskriminering, trakasserier och sexuella 
trakasserier på hemmaplan. Dessutom är Lisa enkel och rolig 
att samarbeta med och jag rekommenderar henne varmt till 
andra! 
Fredrik Carlson Regionutvecklare mänskliga 
rättigheter, Västra Götaland

Kontakta mig! 
www.genuspedagog.se 
lisa@genuspedagog.se 
070 609 23 26


