
Kurs: Involvera  
Motiverade Medarbetare
En av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet är att 
involvera motiverade medarbetare så att de engageras i det värdeskapande 
utvecklingsarbetet. SIQ Managementmodell pekar ut det som en av fem fram-
gångsfaktorer. Många har efterlyst en utbildning som hjälper ledare att åstad-
komma just detta, med tydlig koppling till SIQ Managementmodell gällande 
evidens. Nu lanseras kursen ”Involvera Motiverade Medarbetare – kritisk faktor 
för hållbar framgång”.

UTVECKLA ARBETSSÄTT OCH KULTUR
Motiverade medarbetare är en av de absolut 
viktigaste förutsättningarna för en framgångs-
rik verksamhet. Vi menar att det är möjligt att 
utveckla arbetssätt och en kultur som involverar 
och motiverar medarbetare, för att skapa värde 
och en hållbar utveckling för hela verksamheten.

För att stötta verksamheter och ledare som söker 
ett bestående sätt att involvera medarbetarna i 
det värdeskapande utvecklingsarbetet lanserar nu 
SIQ, i samarbete med Stratvise, en ny utbildning.

MÅL OCH RESULTAT
Målet är att varje kursdeltagare ska få, och 
kunna tillämpa, teoretiska och praktiska 
kunskaper för ett ledarskap som leder till allas 

delaktighet. Därmed bidrar kursen till att  
deltagarna når ännu en bit på väg mot att göra 
sina organisationer mer framgångsrika.  

Struktur och kultur i samspel ger resultat. Kursen 
är unik, den integrerar SIQs framgångsrika och 
evidensbaserade systematik med aktuell forsk-
ning och modeller för att bygga en stimulerande 
och ändamålsenlig kultur.

KURSLEDARE
Kursen kommer i olika konstallationer att ledas 
av Anders Olin, Lilian Klasson, Andris Zvejnieks, 
Gunnar Lindebo, Charlotte Axelsson, Liselott 
Vahermägi och Lise-Lotte Janson. Alla arbetar 
idag som managementkonsulter på Stratvise och 
har bred erfarenhet av ledningsarbete. 

Nyhet!



KURSENS UPPLÄGG
Kursen utgår från SIQs forskningsbaserade 
Managementmodell, där involverade och motive-
rade medarbetare lyfts fram som framgångsfak-
tor för hållbara resultat.   

Utbildningen genomförs av Stratvise konsulter, 
som alla har egen ledarerfarenhet från arbete 
för delaktighet. 

Evidensbaserade modeller och teorier varvas 
med övningar, reflektion och exempel från delta-
garnas egna verksamheter. 

Du får möjlighet att arbeta med en utmaning i 
din egen organisation. Efter kursen har du tagit 
konkreta steg för ökad medarbetar- 
engagemang i er verksamhet. 

DET HÄR FÅR DU MED DIG FRÅN KURSEN
• Du får insikter om vad som format dina egna 

normer och reflekterar över hur dessa påver-
kat dina resultat.

• Du får fördjupad förståelse om vad som 
påverkar medarbetares involvering och moti-
vation och därmed även prestation. 

• Du lär dig handfasta och evidensbaserade 
modeller och arbetssätt för att skapa delak-
tighet, motivation och hur du kan leda och 
styra med ökat engagemang. 

• Du får tillämpa dina nya kunskaper och pröva 
nya verktyg i din egen organisation under en 
tillämpningsperiod mellan dag 2 och dag 3.

• Under dag 3 lär vi av varandras praktiska 
erfarenheter och får fördjupad kunskap om 
de verktyg och modeller som utbildningen 
erbjuder. 

• Sammantaget står du efter utbildningen på 
en ny nivå i arbetet för att involvera motive-
rade och engagerade medarbetare.

VEM RIKTAR SIG UTBILDNINGEN TILL
Kursen är utformad för dig som har en ledande 
befattning i din organisation, med eller utan med-
arbetaransvar. Kursen passar lika bra oavsett om 
du arbetar i privat, ideell eller offentlig verksam-
het. 

För att få fullt utbyte av kursdagarna tror vi att 
du behöver ha grundläggande kunskaper om 
SIQ Managementmodell som du kan ladda ner 
kostnadsfritt på siq.se

KURSENS INNEHÅLL
DAG 1 OCH 2 (SAMMANHÄNGANDE)
• Om SIQ Managementmodell
• Relevanta begrepp
• Påverkansmöjligheter, makt och maktbaser, 

härskarteknik och normer
• Viktiga förutsättningar för en inkluderande, 

engagerande och motiverande kultur
• Hinder och möjligheter 

• Deltagarnas medhavda dilemman – gemen-
sam analys 

• Hur skapa delaktighet och motivation?
• Hur leda och styra med ökat engagemang?
• Träning och tillämpning av metoder och verk-

tyg med koppling till medtagna dilemman.
• Introduktion till tillämpningsperiod. 

DAG 3 (EFTER SEX VECKOR)
• Uppföljning av deltagarnas erfarenhet.
• Råd och tips utifrån deltagarnas behov inför 

det fortsatta arbete på hemmaplan.
• Fördjupning i metoder och verktyg.
• Utvärdering av arbetssätt och resultat + 7 

kvalitetsnivåer. 

KURSTILLFÄLLEN 2021
• 16-17 mars samt 29 april
• 26-27 april samt 10 juni
• 7-8 september samt 20 oktober
• 6-7 oktober samt 23 november
• 15-16 november samt 20 januari 2022 

KOSTNAD
19 500 kr, för medlemmar i SIQ kostar  
utbildningen 14 700 kr. Vid  
första kurstillfället ges  
50 procents rabatt.
 

MER INFO 
OCH ANMÄLAN
Mer information  
om kursen får  
du av Lilian  
Klasson,  
Stratvise,  
lilian.klasson@ 
stratvise.com,  
070-825 00 12
Anmäl dig via  
stratvise.se!

Evidensbaserade 
modeller varvas 
med övningar, 

reflektion och egna  
exempel.


