
• Svensk kultur, normer, värderingar och oskrivna regler 
• Kunskap om svensk affärskultur 
• Drivkraften bakom svenska beteenden och normer 
• Genomgång av det moderna Sverige men också historien bakom kulturen 
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Verksamhetskultur & inkludering (Beyond by Andpeople AB) – görs med alla 
medarbetare tillsammans 
• Verksamhetens kultur som grund.  
   - Förstår alla den? Var kommer den ifrån lokalt? 
   - Känner alla att de är en del av den?  
   - Bedrivs ledarskapet utifrån den befintliga kulturen? 
   - Arbetet som frizon från det privata i form av omtanke 

• Verksamhetens dagliga problem för alla som blir irritationsmoment och konflikter.   
   - Tidspressade moment?  
   - Ansvar & befogenheter?  
   - Tydliga mål? 
   - Skillnader i att uppfatta direkt och indirekt ledarskap?  
   - Hur är vi organiserade och varför? 

• Vad är svårt för befintlig personal som kan svenska  
   - Måste jag alltid lära upp nya kollegor? 
   - Är det svårt att introducera och inkludera? Varför är det så? 
   - Vad måste jag förstå av den nya kollegans kultur och hur hanterar jag det om det skiljer mycket? 

Kulturworkshop övergripande (Swedish for Professionals) 

BEYOND BY ANDPEOPLE & SWEDISH FOR PROFESSIONALS

SVENSKA SPRÅKET MED KULTUR OCH INKLUDERING 

• Vad är svårt för ny personal som inte kan svenska 
    - Delaktighet i samtal som inte rör jobbet ex raster? 
    - Förstå humor? Ironi? 
    - Koppling till strukturerad utvecklingsplan kompetensmässigt med koppling till bolagets mål och strategi 

swedishforprofessionals.com
andpeople.se

http://www.swedishforprofessionals.com/
https://andpeople.se/


Språk (Swedish for Professionals) 
Affärssvenska   
Vardagssvenska – det sociala runt ex fikabordet som skapar delaktighet men också situationer som
uppstår i privatlivet för att få ett större sammanhang och tillhörighet 
Kommunikation med kollegor och chefer 
Sätta ord på känslor 
Möjligheter att ”hoppa in” i ett pågående samtal på svenska även om jag inte förstår ämnet fullt ut. 
Öppna upp dörren för det svenska samhället och skapa nya kontakter 

Effekt i verksamheten: 

Säkrare arbetsplats när man förstår och kan ta del av instruktioner och information eftersom alla
verksamheter också har outtalade och underförstådda regler i sin verksamhet 
Arbetet i arbetslaget/teamet förbättras och effektiviseras 
Förståelsen för kulturen ökar vilket indirekt driver på utvecklingen av kulturen, ledarskapet och
medarbetarskapet 
Bättre arbetsmiljö med färre irritationsmoment som ger ökad arbetsglädje för alla medarbetare 
Utveckling av verksamheten med ledare som blir tryggare och leder på rätt sätt när man stöttar dem
att lösa grundproblem och inte fokusera på symptom. I många verksamheter får mycket etiketten
”språkproblem” men kanske egentligen har andra orsaker. 
Ökade möjligheter att hitta potential och talang i nya medarbetare 
Färre kompetensbrister och tydligare utvecklingsplaner för individer i linje med bolagets strategi och
mål 
Ökad känsla av tillhörighet vilket ger effekt på engagemang och initiativtagande 
Förståelsen och känslan av ett sammanhang ökar och förbättras vilket ger effekt på lojalitet och
kamratskap 
Mer nöjda medarbetare med lägre risk av personalomsättning 
När helheten för individen känns bra ökar det egna drivet och behovet på mer språkkunskaper för att
kunna uttrycka sig ännu bättre i ett sammanhang man kan känna sig hemma 

• Tidspress & stress och drivkrafter  
    - Vilka drivkrafter har kollegorna och vad stressar beroende på drivkraft? 
    - Hur hanterar vi stress? 
    - Hur ser vi att någon är stressad och hur använder vi ledarskapet och medarbetarskapet som motkraft? 

Det vi lär oss om verksamhetskultur och medarbetare i kulturworkshops vävs löpande in i den
situationsbaserade undervisningen i svenska vilket gör programmet flexibelt för största möjliga
värde för individ och verksamhet. 
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Plats, frekvens & pris: 
Kulturworkshop 5 tillfällen à 2 h styck 
Språkutbildning 24 sessioner à 90 min styck 
Alla verktyg med digital plattform, tryckta material etc ingår 
Språktest vid start samt var 8:e gång för löpande uppföljning av utveckling 
Avbokning för hel grupp senast 7 dagar innan bokad session 
Verksamhet bestämmer tid, plats och frekvens på utbildningen 
168.000 kr för 10 personer dvs 16.800 kr per person 
Specialanpassningar för enskilda kulturworkshops eller utöver standardupplägg offereras separat 

Det finns ett stort värde i att få rätt möjligheter och verktyg att lära sig språk i vuxen ålder. Vi ger
förutsättningarna att lyckas med passionerade utbildare som hjälper dig både som människa och i din
yrkesroll. Samtidigt arbetar vi med alla medarbetare för att skapa teamkänsla och en arbetsmiljö där alla
medarbetare respekterar och inkluderar varandra.  
 
Vid intresse kontakta Beyond by Andpeople på hello@andpeople.se eller ring Susanne på 070-5771219
eller Anne-lie på 070-5844331. 
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