
 

 

1

 

MDSS Ledarforum  
 
Tema 3. Tvärsektoriell samverkan och mångfaldsarbete 
 
Datum: Fredag 4 maj 
Plats: Umeå Folkets Hus 
Målgrupp: Samordningsförbundets beredningsgrupp, 
Ungdomstorgets och Steget Vidares styrgrupper 
 
Program: 
 
Kl. 11.30 – 12.30 Lunch - Äpplet 
 
Kl. 12.30 – 14.30 Att leda, implementera och driva 

likabehandling i praktiken 
 
Kl. 14.30 – 14.45 Kaffe 
 
Kl. 14.45 – 17.00 Att leda, implementera och driva 

likabehandling i praktiken 
 
 
Syftet med denna workshop är att komma fram till ett förhållningssätt till 
likabehandling samt att ge verktyg för vidare implementering. Tidigare 
sammankomster summeras och ett av syftena blir också att besvara 
frågan vad som händer nu efter projektavslut.     
 
Processledare: Edna Eriksson och Alexis Wicklin 

Edna Eriksson, Mångfald & likabehandling. Föreläsar e, 
utbildare och moderator 

Edna Erikssons devis är att människan har fötter närmare än rötter. Edna föreläser om mångfald, 
diskriminering, likabehandling och hur vi inom offentlig verksamhet kan arbeta med dessa ämnen för 
ett bättre ledarskap, ett bättre bemötande av medborgarna och en verksamhet bättre anpassad efter 
en global värld.  Edna har skapat en grundläggande struktur, mångfald 2.0, för att strategiskt arbeta 
med mångfald och diskriminering. Hon har under många år arbetat för flera stora företag, kommuner 
och organisationer med att helt förändra, fördjupa och dra större nytta av sitt mångfalds- och 
diskrimineringsarbete. 

Alexis Wicklin, kommunikations- och organisationsut vecklingskonsult 

Alexis Wicklin är duktig på att placera in ledarskap i den komplexa och snabbt föränderliga kontext vi 
lever i idag. Han har en bakgrund som managementkonsult och har även under flera år arbetat med 
reklam och opinionsbildning som VD och affärskonsult. Under senare år har Alexis arbetat med att 
förena sina erfarenheter inom kommunikations- och organisationsutvecklingsområdet och skapat 
unika lösningar för serviceorganisationer där medarbetarnas kompetens och beteende avgör kundens 
upplevelse av tjänsten. Tillsammans med Edna Eriksson har Alexis utvecklat metoder för att förändra 
organisationens mångfaldsarbete och att få medarbetarna att arbeta aktivt med de möjligheter som 
mångfald skapar. Grunden för ett förändringsarbete ligger i att återföra passionen i verksamheten och 
att varje chef/ledare vågar fokusera på kommunikation för att engagera medarbetarna. 


