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Lär dig: 

• Trygghetsskapande kommunikation i områden med
 bristande förtroende för samhällets institutioner

• Utforma strategier och rutiner för att värna det
 demokratiska samtalet i sociala medier

• Skapa nya innovativa sätt att kommunicera
 politiska beslut i känsliga frågor 

• Utveckla ett bredare mångfaldsperspektiv i
 informationsinsatser 

28 november, 2017
Citykonferensen lngenjörshuset, Stockholm

 
Årets viktigaste konferens om kommunikation 

i ett mångkulturellt samhälle 

Vänersborgs kommun:
Pascal Thisbanda
Kommundirektör

Arrangör:Utställare:

 
Anmäl dig idag!
Fåtal platser kvar

Malmö stad:
Linda Nordgren
Kommunikatör - sociala medier
och kriskommunikation 



Invandringen till Sverige har de senaste åren varit rekordhög. Ett alltmer pluralistiskt samhälle ställer krav på att kommuner och 
myndigheter finner mer och bättre anpassade förhållningssätt i kommunikationen med nyanlända och med etablerade invånare. 
Förutom att ordna fram bostäder och arbeten är utmaningen att lyckas med integrationen för att motverka polarisering, 
segregation och utanförskap. En väl fungerande kommunikation ökar förutsättningarna för att klara det uppdraget, men hur ska 
det rent praktiskt gå till?

Kommuner har en lång tradition av demokratifrämjande arbete. Men hur omsätter vi det arbetet i den digitala världen? Hur kan vi 
med proaktivt kommunikationsarbete skapa förutsättningar för en socialt hållbar samhällsutveckling i dagens Sverige?

På konferensen Kommunikation & Mångfald kommer du att få de verktyg du behöver för att möta de komplexa krav som idag 
ställs på framgångsrika kommunikationsavdelningar.

Konferensens innehåll:

• Lina Lundkvist, kommunikationsstrateg i stadsdelen Västra Hisingen i Göteborg, berättar om utmaningarna i att skapa
 trygghet med kommunikation i en splittrad stadsdel med utsatta och välmående områden med samma bristande 
 förtroende för samhällets institutioner
• Linda Nordgren från Malmö stad berättar om deras uppmärksammade kommunikationsinsatser som 
 dämpade den sociala oron över flyktingsituationen och gav en nominering till priset ”Bästa kommunikation offentlig
 organisation” på Stora Kommunikatörspriset
• Maja Dahl, kommunikatör på Arena Idé, föreläser om sina erfarenheter från arbetet med att förklara asylprocessen och
 ändringar i svensk asyllagstiftning i podcasten Människor & Migration och jobba med bystanderperspektiv i arbete mot
 näthat och rasism från projektet Nätaktivisterna 
• Myndigheten för tillgängliga medier visar hur kommuner och myndigheter kan få ett bredare mångfaldsperspektiv i
 sina informationsinsatser och söka mer okonventionella vägar och samarbeten för att informera nyanlända
• Pascal Tshibanda från Vänersborgs kommun kommer att ta avstamp i sina erfarenheter som kommunikationschef
 och sin pågående forskning på University of Bedfordshire för att prata om de komplexa krav som ställs idag på
 framgångsrika kommunikationsavdelningar i pluralistiska samhällen 

Ta chansen och passa på att få konkreta och praktiska tips samt strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter 
och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.

Kontakta oss på kundtjanst@integrationsforum.se och anmäl dig redan idag för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
konferens om kommunikation i ett pluralistiskt samhälle. 

Väl mött den 28 november! 

Mohamed Elmi
Senior projektledare Integrationsforum
telnr: 070-7240570

Varför ska du gå på Kommunikation & Mångfald?

- Lär dig att kommunicerar i en händelse som alla har en åsikt om 
- Utveckla rutiner för att kommunens medarbetare ska bemöta rasism, hat och desinformation på sociala medier
- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats befästa mångfaldsperspektiv i sina informationsinsatser 
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Sagt om vår tidigare konferenser:

“En dag som alla borde få ta del av. Mycket kunniga och engagerande föreläsare.”
Frida Rönnbäck, Umeå kommun

“Helproffsigt upplägg! Har inte upplevt något liknande”
Eva Tunegård, Bräcke kommun 

“Mycket bra och lärorik dag! Jag har lärt mig massor och träffat människor som jag kan kontakta i framtiden
för vidare samarbete!”
Frida Eketjäll, Enköpings kommun

“En mycket bra och intressant dag! Det kan jag varmt rekommendera!”
Caroline Portström, Linköpings kommun

www.integrationsforum.se



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.10 Ordförande öppnar konferensen 
Zaynab Ouahabi, Strategisk rådgivare, ABF

PRAKTIKFALL :
09.15 Kommunikation som skapar hållbara 
samhällen
• Vad kännetecknar bra kommunikation och ledarskap i ett 
pluralistiskt samhälle?
• Hur kan bra kommunikation och ledarskap bidra till att misstro, 
stigmatisering och oro övergår i en mellanmänsklig tillit?
• Hur utvecklar du strategier som lyfter livsberättelser, interaktioner 
mellan människor och talar till individen, och inte om den, i alla 
kommunikationskanaler? 
• Kan förtroende - och hoppingivande kommunikation bygga bättre 
samhällen?

Pascal Tshibanda, Kommundirektör, Vänersborgs kommun

Ett alltmer pluralistiskt samhälle ställer krav på att kommuner 
och myndigheter finner bättre anpassade förhållningssätt i 
kommunikationen med nyanlända och med etablerade invånare. 
Pascal Tshibanda kommer att ta avstamp i sina erfarenheter 
som kommunikationsansvarig och sin pågående forskning om 
kommunikation och ledarskap i ett pluralistiskt samhälle för att 
prata om de komplexa krav som ställs idag på framgångsrika 
kommunikationsavdelningar.

10.15 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
10.45 Kommunikation och interaktion kring 
politiskt känsliga frågor
• Hur kommunicerar man ut komplicerad information i känsliga ämnen 
för att få allmänheten att förstå?
• Vilka verktyg finns för att få medborgare att delta i dialogen på nätet 
utan att kränka varandra?
• Så skapar du ett självsanerande kommentarsfält?

Maja Dahl, Kommunikationsansvarig, Arena Idé

Genom informationskampanjer, proaktivt kommunikationsarbete 
och aktiv dialog med medborgare går det att skapa kunskap om 
komplicerade frågor och processer, samt få medborgare att 
aktivt själva arbeta för ett debattklimat kring frågan. Maja Dahl 
från tankesmedjan Arena Idé föreläser om sina erfarenheter från 
arbete med att förklara asylprocessen och ändringar i svensk 
asyllagstiftning i podcasten Människor & Migration och jobba 
med bystanderperspektiv i arbete mot näthat från projektet 
Nätaktivisterna.

PRAKTIKFALL:
11.45 Innovativ kommunikation som ger resultat
• Så lyckades vi strategiskt arbeta för att sätta agendan för en neutral 
faktabaserad medierapportering i en flyktingsituation som riskerade 
skapa polarisering, desinformation och social oro
• Hur kommunicerar man i en händelse som alla har en åsikt om? När 
du som aktör både beskylls för att göra för mycket, och för att göra för 
lite. Så här gjorde vi
• Hur utarbetar vi strategier och rutiner för att kommunens 
medarbetare ska bemöta rasism, hat, hot och desinformation för att 
värna det demokratiska samtalet i sociala medier?

Linda Nordgren, Kommunikatör, sociala medier och 
kriskommunikation, Malmö Stad

Kriskommunikationsfunktionen nominerades till priset ”Bästa
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kommunikation offentlig organisation” på Stora 
Kommunikatörspriset för sina innovativa kommunikationsinsatser 
som dämpade polarisering och social oro över flyktingsituationen 
och skapade en viss stolthet i staden. Sedan Malmö stad inledde 
en satsning för att värna det demokratiska samtalet på sociala 
medier och bemöta hatbudskap har man lyckats engagera fler 
malmöbor att gå in och bemöta felaktigheter om staden och hat i 
större utsträckning än tidigare. 

12.45 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
13.45 Biskopsgården & Torslanda: en stadsdel, 
två världar
• Så  utvecklar vi en trygghetsskapande kommunikation i en tid av 
ständiga skjutningar och attentat?
• Kris eller inte? Risken att normalisera våldet när skjutningar är 
vardag
• Så mötar du invånarnas rädsla och oro i ett Sverige som 
förändras?
• Medborgardialog med 400 invånare på en kväll – ett nytt sätt att 
kommunicera politiska beslut

Lina Lundkvist, Kommunikationsstrateg , SDF Västra Hisingen - 
Göteborgs Stad

Biskopsgården och Torslanda utgör tillsammans stadsdelen 
Västra Hisingen i Göteborg. Skillnaderna i livsvillkor i de två 
områdena är ett tydligt exempel på ojämlikheterna i dagens 
Sverige. Biskopsgården har de senaste åren präglats av skjutningar 
i bostadsområden samt på gator och torg. I välmående Torslanda 
skapade ett politiskt beslut om nytt boende för nyanlända 
flyktingar oro bland invånarna. Genom protester, hot och spridning 
av falsk information försökte vissa grupper få politikerna att 
dra tillbaka beslutet. En stadsdel, två ytterligheter men samma 
bristande förtroende för samhällets institutioner. Lina Lundkvist, 
kommunikationsstrateg i stadsdelen Västra Hisingen, berättar 
om utmaningarna att skapa trygghet med kommunikation i en 
splittrad stadsdel, präglad av social oro av vitt skilda slag

14.45 Eftermiddagskaffe och nätverkande

MYNDIGHET:
15.15 Att inte ha tillgång till information ökar 
utanförskapet
Många personer som har ett annat modersmål än svenska kan 
inte ta del av viktig samhällsinformation vilket ökar klyftorna och 
motverkar integration. Det handlar både om att informationen 
inte når fram till dem samt om att informationen inte finns i en 
form som är möjlig att läsa och att förstå. Det är därför viktigt att 
kommuner och myndigheter har ett bredare mångfaldsperspektiv 
i sina informationsinsatser och ibland söker mer okonventionella 
vägar och samarbeten för att informera.

• Vad menar vi med tillgänglig information – är det detsamma som 
information översatt till ett annat språk?
• Så når du ut med information till de som är nya i Sverige
• Var hittar vi du viktiga förmedlarna?

Ulla Bohman, Koordinator, Myndigheten för tillgängliga medier

16.15  Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se

Anmäl dig idag!
- Fåtal platser kvar
- www.integrationsforum.se/anmalan



Kommunikation & Mångfald: 28 november 2017

Konferenslokal: 
Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-613 81 00

Priser 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.

Mängdrabatt vid fler än 3 bokningar:
Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt.  Anmäl fler än 3 
personer från samma organisation samtidigt så får person 4, 5, 6 osv 50% 
rabatt på priset.

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 Kommunikation & Mångfald:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 070-7240570

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

www.integrationsforum.se

Forum om Hederskultur arrangeras utav Integrationsforum. 


