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Konferensens innehåll: 

• Aktuella lagändringar och uppdateringar om
 regeringens arbete samt direktiv om hedersvåld

• Attitydförändrande arbete riktat till pojkar och män
 genom samtal om hederskultur och mansnormen 

• Hur hanteras frågor om hedersvåld och förtryck
 i rättssalarna

• Skolans roll i det förebyggande arbetet mot
 hedersrelaterat våld och förtryck

19 november, 2019
Bonnier Conference Center, Stockholm

 
Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur och 

hedersrelaterat förtryck och våld

Åsa Lindhagen:
Regeringskansliet
Jämställdhetsminister

Arrangör:

 
Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar!

Alán Ali:
MÄN
Ordförande



I Januariöverkommelsen har regeringen kommit fram till att hårdare straff för hedersbrott ska tillämpas och en egen 
brottsrubricering för brott med hedersmotiv ska träda i kraft. Kommuner och andra offentliga organisationer upplever sig idag stå 
utan tydligt uppdrag gällande förebyggande arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck och arbetar idag  efter förmåga och 
kapacitet.  

Skola, socialtjänst, polis och andra myndigheter måste lägga fokus på att få till attitydförändringar och att utmana könsrollerna i 
ett tidigt skede för att skapa hållbar förändring. Genom att arbeta med konstruktivt bemötande, dialog med föräldrar och unga 
samt samverkan mellan aktörer kan man skapa strategier för att angripa de ofta komplexa situationer som hedersrelaterad 
problematik medför. 

För att fortsatt stötta dig i ditt arbete anordnar vi för tredje året i rad konferensen Forum om Hederskultur 19 november i 
Stockholm. Konferensen ger dig den senaste kunskapen, verktyg och metoder för att arbete med attitydförändring, bemötande i 
skola och socialtjänst samt skapa en långsiktighet i ditt arbete. 

Konferensens innehåll:

• Södertälje kommun visar hur ni kan arbeta förebyggande  mot hedersrelaterat förtryck och våld inom skolan samt  
 skapa dialog med elever 
• Lyssna till expertorganisationen MÄN och  Alán Ali om attitydförändrande arbete gentemot män och killar samt hur  
 samtal och informationsspridning leder till ökad förståelse för hedersproblematik
• Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ger en uppdatering av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck  
 och vad som förväntas av offentlig sektor på kommunal nivå 
• Ta del av Angereds stadsdelsförvaltnings arbete med resursteam Heder som ska bistå socialarbetare i sitt dagliga  
 arbete samt medverka i mötet med utsatta 

Ta chansen och passa på att öka dina kunskaper om hederskultur samt hedersrelaterat förtryck och våld samt skapa värdefulla 
kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på en årets viktigaste dag 
om hederskultur. 

Väl mött den 19 november! 

Mohamed Elmi
Projektledare
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se

Varför ska du gå på Forum om Hederskultur?

- Öka dina kunskaper om hederskultur och hedersrelaterat förtryck och våld
- Bli bättre i ditt bemötande samt skapa ett professionelt förhållningssätt när du möter unga som har blivit utsatta  
   för hedersrelaterat förtyck och våld
- Konkreta tips på hur du kan arbeta förebyggande med attitydförändringar hos främst pojkar och män 
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Sagt om Forum om Hederskultur:

“En mycket lärorik dag som skapar möjlighet till förändring i vårt samhälle och samtidigt kunskap till likheter och 
skillnader i olika kulturer”
Anette Aveling, Familjehemsguiden

“Inspiration, kunskap, klokskap, engagemang och värme”
Monica Jonsson, Landskrona stad

“Idag fick jag mer energi på konferens än på Friends Arena där mina idoler sedan 1973, Queen, höll en fantastisk 
konsert, det säger mer om konferensen än om konserten”
Katarina Adolfsson, Landstinget Sörmland 

“Lärorikt, informativt och inspirerade. Hög professionalitet”
Marie Karlsson, Hjo kommun

www.integrationsforum.se



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN :
09.20 Aktuellt arbete på regeringsnivå kring 
hedersrelaterat våld och förtryck
Bland de 73 punkter som regeringen har kommit överens om i 
Januariavtalet är nummer 42 döpt till Stoppa hedersbrotten. De 
senaste åren har kommuner larmat om att man ser fler anmälningar 
kring hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsministern Åsa 
Lindhagen har det yttersta ansvaret att driva frågan på regeringsnivå. 

Hon har bland annat talat om behovet av ökad kunskap inom skolan 
men även det mer långtgående arbetet att förändra normer och 
värderingen rotade i kulturella strukturer. Under detta anförande 
kommer jämställdhetsministern att presentera regeringens samlade 
satsningar mot att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck.

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Regeringskansliet

RÄDDA BARNEN: 
09.50 Förebyggande samverkansmetod, nationell 
stödverksamhet samt påverkansarbete 
Rädda Barnen driver verksamheten Kärleken är fri för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. Med Barnkonventionen som 
utgångspunkt arbetar Rädda Barnen på flera nivåer –  genom 
förebyggande insatser, stöd till drabbade, samt  påverkansarbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.

• Samverkansgruppernas förebyggande arbete i skolor
• Det digitala stöd samverkansgrupperna erbjuds samt Kärleken är fri:s 
stödverksamhet
• Påverkansarbete utifrån våra erfarenheter från skolveckor och 
stödverksamhet

Maria Sundvall Taavo, Projektledare, Rädda Barnen
Evelina Aho Fältskog, Samordnare, Rädda Barnen

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE: 
10.50 Hur du uppnår attitydförändring hos män 
som förebygger hedersrelaterad problematik 
samt främjar jämställdhet 
• Vad det innebär att vara man i en hederskontext  och hur du skapar 
ett tillåtande samtalsklimat
• Samtalsmetoder och tillvägagångssätt för att skapa attitydförändring 
och utmana tankar, normer och värderingar 
• Strategier för att förändra negativa manlighetsnormer och på sikt 
minska våld samt annat hedersrelaterat förtryck
• Utmaningar och motstånd i det attitydförändrande arbetet och hur 
du bemöter detta 

Alán Ali, Ordförande, Män för jämställdhet

Alán Ali har mångårig erfarenhet av arbete med hedersfrågor, 
attitydförändring och jämställdhetsarbete. Som medgrundare till 
nätverket Sharafs hjältar och hjältinnor har han utbildat ungdomar 
i mänskliga rättigheter, demokrati och i att motivera dem till att 
ta avstånd från hedersförtryck. I dag är Alán ordförande för den 
feministiska  organisationen MÄN (män för jämställdhet) som 
verkar för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor, förändra 
destruktiva normer och bidra till ett jämställt samhälle. 

11.50 Lunch och nätverkande

19 NOVEMBER

PRAKTIKFALL:
12.50 Så tar vi ett helhetsgrepp och uppnår social 
hållbarhet i arbetet med hedersrelaterade frågor 
Angered stadsdelsförvaltning i Göteborg har sedan oktober i fjol 
arbetat med riktade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Resursteamet finns tillgängligt för de som direkt utsätts för 
hedersrelaterad våld och förtryck. Initiativet bistår även 
socialsekreterare men även polis, skolpersonal och vårdpersonal 
med kunskap och metoder för att bemöta utsatta individer på 
bästa sätt. 

Stadsdelsförvaltningen och Göteborgs stad satsar även på 
samverkan mellan kommunala och privata aktörer för att utveckla 
rutiner och kunskapsutbyte som verkar i förebyggande syfte och 
ska i längden skapa ett hållbart tillvägagångssätt i arbetet mot 
hedersförtryck. 

• Skapa specifika insatser och strategier som leder till social 
hållbarhet i arbetet med hedersrelaterade frågor
• Så arbetar vi med kompetensutveckling och kunskapsutbyte 
mellan aktörer som arbetar med hedersrelaterade fall
• Utmaningar i samverkansprocesser och behållningen av ett 
långsiktigt helhetsarbete 

Jenny Helin, samordnare våld i nära relationer, Angered, 
Göteborgs stad 
Kristina Moro, samordnare våld i nära relationer, Göteborgs stad 

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
14.20 Hedersvåld - familjemål och ärenden  
• Hur hanteras frågorna om hedersrelaterat våld i våra
 rättssalar? 

Gunilla von Wachenfeldt, Advokat & expert på hedersrelaterat 
våld och förtryck, Advokatbyran Kronvall Skoglund 
Wachenfeldt

PRAKTIKFALL:
15.15 Skolans arbetssätt mot hedersrelaterat våld 
och förtryck
• Utveckla ett arbetssätt där du tillsammans med elever och 
föräldrar arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck
• Så tar du stöd i skolans värdegrund och svensk lagstiftning i ditt 
arbete med hedersrelaterade frågor 
• Praktiska tips på hur du möter nya elevgrupper samt verktyg för att 
skapa ett långsiktigt arbete 
• Så hanterar man akuta ärenden i skolan 

Anette Franzén, Lärare svenska som andraspråk, Södertälje 
kommun 

Sedan flera år bedriver Anette Franzén en hedersmedveten 
undervisning i skolan. På uppdrag av skolledningen arbetar hon 
även med att systematisera det förebyggande arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck på gymnasiet Morabergs 
studiecentrum i Södertälje kommun. I sitt anförande kommer 
Anette att ge metoder för hur du arbetar mot hedersrelaterat våld 
och förtyck. Hon kommer även ge svar på hur du skapar dialog 
med elever, med särskild hänsyn till pojkar - både ur den utsattes 
perspektiv men även den som utövar hedersförtryck eller våld. 

16.10  Ordföranden avslutar konferensen
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Forum om Hederskultur: 19 november 2019

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 
08 - 33 66 86

Pris Pris

Konferens 4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar Lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och kurser inom integration, flyktingmottagning och mångfald.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

Anmäl dig till Forum om Hederskultur:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Integrationsforum - kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Forum om Hederskultur arrangeras utav Integrationsforum. 

Du missar väl inte kurserna Patriark, 20 november
och SARA, 21 november?
- Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
- Bedömning av risk vid partnervåld
- Se sida 5 & 7 i broschyren



Forum om Hederskultur: 19 november 2019

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 
08 - 33 66 86

www.integrationsforum.se

Kursbeskrivning:

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har 
trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor 
under inträdande i puberteten. Denna utbildning, som riktar sig till alla som i sitt arbete kan tänkas 
komma i kontakt med detta problem, ger vägledning i hur man på ett strukturerat, professionellt och 
evidensbaserat sätt kan bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

PATRIARK är en checklista, eller en guide, som kan användas som hjälpmedel vid bedömning av risk för 
hedersrelaterat våld. Den är framarbetad för att användas inom bland annat kriminalvård, socialtjänst, 
polis och psykiatri m.m. Syftet med PATRIARK är att den skall vara ett hjälpmedel vid professionella 
bedömningar av risker för hedersvåld.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär 
formell behörighet att använda PATRIARK, bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv.

Kursen ger dig behörighet att använda PATRIARK som är ett bedömningsverktyg för risker för patriarkalt 
våld med hedern som motiv.  Under kursen omsätts teori till praktik och du får lära dig mönstret i det 
hedersrelaterade våldet, kartläggning av gärningspersoners psykosociala status samt sårbarhetsfaktorer 
och bakgrund hos offren.

- Vad innebär en strukturerad professionell riskbedömning?
- Vad är viktiga risk- och sårbarhetsfaktorer i detta område?
- Hur gör man en riskformulering?
- Vad innebär scenarioplanering?
- Hur utformar man riskhantering?
- Genomgång av PATRIARK
- Grupparbete och diskussion kring ett övningsfall

   20  NOVEMBER 2019

Kursledare Henrik Belfrage

Professor i kriminologi (socialmedicin och folkhälsovetenskap), 
Linköpings universitet
Forskningschef rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena kommun

Ur innehållet

Senaste kurstillfällena har fått snittbetyget 4,42 av 5,0. Sagt om kursen:
“Rekommenderas starkt till alla som jobbar med personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterad 
hot och våld” 
“Mycket innehållsrik och intressant kurs, med en kompetent och karismatisk föreläsare“
“Otrolig bra föreläsare, kunnig i ämnet, professionell. Jag lämnar med inställningen att om alla ska gå en 
utbildning i heder så ska de välja denna”

PATRIARK - Bedömning av
risk för hedersrelaterat våld

Kurs



Integrationsforum - utbildningar för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning, kultur och mångfald

www.integrationsforum.se

Datum: 20 november 2019

Kurslokal:
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-5050 6000

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till yrkesverskamma inom 
socialtjänst, polismyndighet, kriminalvård samt 
psykiatri. 

Pedagogik:
Kursen varvar såväl teoretisk föreläsning, som 
praktisk träning. 

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan idag 
och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er refer-
enser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Kurs - Patriark 5990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före kon-
ferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det inbetalda 
beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.



Integrationsforum - utbildningar för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning, kultur och mångfald

www.integrationsforum.se

Kursbeskrivning:

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till 
sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan 
behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat och professionellt sätt. 

SARA:SV är en checklista som används vid bedömning av risk för partnervåld. Den är framarbetad för att 
användas inom bland annat kriminalvård, socialtjänst, polis och psykiatri m.m. Syftet med SARA:SV är att 
den skall vara ett hjälpmedel vid bedömningar av risker för våld i nära relationer. SARA:SV är 
strukturerade professionella riktlinjer som betraktas som ”state-of-the-art” i vetenskapssamhället och 
som ger användaren ett verktyg som är att betrakta som evidensbaserat i ordets rätta betydelse. 

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär 
behörighet att använda såväl SARA:SV och dess användarmanual som ingår i deltagaravgiften. 

Kursen ger dig behörighet att använda SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version) 
som är ett bedömningsverktyg för risker för partnervåld.  Under kursen omsätts teori till praktik och du 
får lära dig mönstret i våld i nära relationer, kartläggning av gärningspersoners psykosociala status samt 
sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offren.

- Vad innebär en strukturerad professionell riskbedömning?
- Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning?
- Vad är viktiga risk- och sårbarhetsfaktorer i denna kontext?
- Hur gör man en riskformulering?
- Vad innebär scenarioplanering?
- Hur utformar man riskhantering?
- Genomgång av SARA:SV
- Gruppövning med avslutande diskussion

21 NOVEMBER 2019

Kursledare Henrik Belfrage

Professor i kriminologi (socialmedicin och folkhälsovetenskap), 
Linköpings universitet
Forskningschef rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena kommun

Ur innehållet

Senaste kurstillfället har fått snittbetyget 4,71 av 5,0. Sagt om kursledaren:

“Otrolig bra föreläsare, kunnig i ämnet, professionell” 
“Superkunnig och inspirerande utbildare“

“Mycket bra och engagerad föreläsare! Som deltagare tappade jag inte fokus en enda gång”

SARA - Bedömning av risk vid partnervåld
Kurs



Integrationsforum - kompetensutveckling inom integration, mångfald, flyktingmottagning för yrkesverksamma

www.integrationsforum.se

Datum: 21 november 2019

Kurslokal:
Norra Latin - Stockholm City Conference 
Centre
Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tel till kursanläggningen:  08-506 166 00

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till yrkesverksamma inom 
socialtjänst, polismyndighet, kriminalvård samt 
psykiatri. 

Pedagogik:
Kursen varvar såväl teoretisk föreläsning, som 
praktisk träning. 

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan idag 
och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår 
vi lämpliga utbildningsledare och ger er 
referenser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Kurs - SARA 5990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.


