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Lär dig: 
 
• Normkreativ kommunikation som motverkar 
fördomar och skapar inkludering

• Digitala kommunikationsinsatser som når ut till och 
skapar engagemang bland mångkulturella grupper 

• Strategier för att utforma positiva narrativ och 
kommunikation som leder till delaktighet

• Målgruppsanpassad kommunikation som öka 
informationsspridning bland utrikes födda grupper 

6 november 2019
Magasinet Konferens, Stockholm

 
Årets viktigaste konferens om inkluderande 

kommunikation i ett mångkulturellt samhälle 

Luton Municipality:
Aslam Khan
City Council 

Arrangör:

Malmö Stad:
Lena Englund
Interkulturellt kommunikationsprojekt



Vilka får ta plats i det offentliga rummet? Och vilka får ta del utav nödvändig kommunikation och information? I det 
mångkulturella samhället ställs höga krav på offentliga verksamheter att spegla samtliga invånare i sin kommunikation samt att 
samhällsviktig information når ut till alla invånare. I dag är det mer aktuellt än någonsin att ta ställning för inkludering och mångfald 
för att skapa ett solidariskt samhälle och för att främja både social hållbarhet och ekonomisk tillväxt. 

Kommuner och myndigheter har i uppdrag att bli mer tillgängliga och att kommunicera medborgares rättigheter och skyldigheter 
så att samtliga invånare kan ta del av informationen. Kommunikatörer måste dessutom bekämpa stereotyper och fördomar med 
en kreativ kommunikation. 

För att stödja dig i ditt arbete anordnar vi för tredje året i rad konferensen Kommunikation & Mångfald. Ta del av de bästa 
praktikfallen, få konkreta verktyg för att skapa normkreativ kommunikation och inkludering samt öka din förståelse för olika 
målgruppers behov.
 
Konferensens innehåll:

• Ta del av brittiska kommunen Lutons uppmärksammade arbete att skapa nya narrativ kring sin kommun genom 
informationskampanjer, riktat innehåll online och opinionsbildning bland lokala invånare samt omgivning
• Inspireras av Johan Adolfssons kommunikativa arbete som lett till social och ekonomisk tillväxt 
• Lyssna till Malmö stad tala om initiativet interkulturellt kommunikationsprojekt som leder till ökad förståelse för hur man når ut 
till kommunens olika målgrupper 
• Kommunikationsexpert David Khabbazi ger konkreta strategier för användning av sociala medier och hur innehållet kan 
utformas för bästa möjliga räckvidd och engagemang  
• Västerås stad berättar om hur normkreativ kommunikation kan utmana cementerade stereotyper och främja inkludering och 
delaktighet 

Ta chansen att få konkreta och praktiska tips samt strategier för ert kommunikationsarbete, knyt 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 inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle.

Väl mött den 6 november! 

Mohamed Elmi
Projektledare 
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 0707-240570

Varför ska du gå på Kommunikation & Mångfald? 

- Ta del av expertanföranden om vikten av en inkluderande kommunikation som skapar engagemang
- Få konkreta tips och verktyg på hur du når ut med din kommunikation till mångkulturella målgrupper
- Lyssna till verksamheter som framgångsrikt arbetat med normkreativ kommunikation och hur du bemöter 
eventuella drev och motstånd från omgivningen 
- Få tips och verktyg för hur du genom digitala kommunikationsinsatser når ut till, engagerar och skapar delaktighet 
bland yngre målgrupper i socioekonomiskt utsatta områden
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare Kommunikation & Mångfald: 

“Jag blev så otroligt berörd och inspirerad. Det var en otrolig upplevelse som jag inte trodde att det gick att få på 
en konferens. Personlig, djup, äkta och värdefullt. 
Caroline Diab, Diskrimineringsombudsmannen 

“En mycket bra konferens som jag vill rekommendera till alla som jobbar med kommunikation!”
Terese Perman, Byggnads

“En konferens med kvalitet och kompetensutvecklande innehåll. Alla borde gå på den. Grymt bra!”
Zaynab Ouahabi, ABF

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 
 

PRAKTIKFALL: på engelska
09.20  Creating inclusion in a marginalized 
community using re-branding campaigns 
• How we changed a predominantly negative narrative of our 
community through re-branding initiatives 
• How to engage marginalised groups in the community through digital 
communication
• Best practice examples and learning experiences 

Aslam Khan, City Council, Luton Council

The city of Luton is situated in the county of Bedfordshire 30 
miles north west of London. The city has a diverse ethnic mix with 
a singificant population of Asian descent, mainly Pakistani and 
Bangladeshi. Luton has in recent years undergone a significant 
change in regards to self perception and outlook. Prior the 
community has struggled with extremism, hatred and exlusion thus 
suffering from negative predjudice. Through targeted campaigns 
on- and offline Luton has undergone a process of re-branding in 
order to create a new and more positive narrative of the city and its 
inhabitants. The  communicative endeavors have proven successful 
to large extent and the city aims to further strengthen the community, 
marginalised groups and the external perception. Aslam Khan, city 
council of Luton, has been in the forefront during the re-branding 
process of Luton and will give insights to the methods and strategies 
used in the communication initiatives. He will also speak on the future 
and what lies ahead in the quest for inclusion and unity in Luton. 

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
10.50 Skapa anpassade kommunikationsinsatser 
efter mångkulturella målgruppers behov 
Sedan två år tillbaka har en förvaltningsövergripande grupp 
kommunikatörer i Malmö stad gjort en djupdykning i ämnet 
interkulturell kommunikation. Ambitionen är att bli bättre på att nå 
kommunens mångkulturella befolkning. Den primära målgruppen för 
kompetenshöjningen är kommunikatörskollegorna i Malmö stad. Målet 
är att öka förståelsen för befolkningens olika sätt att kommunicera 
och därmed tillämpa en interkulturell kommunikation. 

• Så ökar du kunskapen om informationssökning hos invånare som 
inte använder traditionell media eller söker information genom 
myndigheters sidor
• Riktlinjer för att hantera och använda externa aktörer som medel för 
informationsspridning
• Tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt för att skapa innehåll och 
tillgängliggöra information till kommunens invånare   

Lena Englund, kommunikatör, Malmö stad

11.50 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL: 
12.50 Kommunikation som främjar social 
hållbarhet och ekonomisk tillväxt 
• Hur mångfald och inkluderings-frågor blir en naturlig del av 
kommunikationsprocessen 
• Så ger inkluderande kommunikation förutsättningar för sociala 
hållbar och ekonomisk tillväxt 
• Så hanterar du eventuella drev och motstånd från omgivningen

Johan Adolfsson, kommunikationsexpert  

Johan Adolfsson är tidigare kommunikationschef på Gävle kommun.

6 NOVEMBER
Han har även mångårig kommunikationserfarenhet från 
offentlig sektor. I sin roll kommunikationschef i Gävle skapade 
han tillsammans med Tomas Gunnarsson, Genusfotografen, 
handboken Bilder som förändrar världen som ger konkreta 
metoder för hur kommunikatörer kan arbeta visuellt inkluderande 
och normkreativt. 

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
14.20 Strategi för data driven inkludering
• Hur kan vi arbeta med data-drivna insikter för att inkludera 
fler grupper och perspektiv för att skapa tillit, kommunicera 
målgruppsanpassat, rekrytera framtidens kompetens och 
bygga inkluderande verksamheter, inte endast för den egna 
organisationen utan för hela Sverige?
• Segmentering för att nå specifika målgrupper och vilken 
kommunikationsinsats som passar bäst att tillämpa 
• Goda exempel från offentlig sektor på inkluderande 
kommunikation på sociala medier

David Khabbazi har över tio års erfarenhet av kommunikation 
inom offentlig sektor. Efter flera år som kommunikatör på 
Stockholms stad såg David ett behov som fanns hos kommuner 
och myndigheter att bättre förstå den interkulturella målgruppen, 
segmentering inom denna grupp samt hur man kan nå ut. David är 
i dag grundare av kommunikationsbyrån I am collective där man 
har specialiserat sig på extern kommunikation inom offentlig sektor 
mot en mångkulturell målgrupp. Han har sedan 2004 arbetat 
med utrikes födda målgrupper i olika kapaciteter och sitter även i 
Berghs inkluderingsråd. Lyssna till Davids anförande som ger dig 
förutsättningar att nå ut till och skapa dialog med mångkulturella 
målgrupper genom tvärkulturell kommunikation på sociala medier.

David Khabbazi, Kommunikationsexpert & konsult, The Social 

Few

PRAKTIKFALL :
15.10 Normkreativ kommunikation som ökar 
inkludering och delaktighet
Med en normkreativ kommunikation vill Västerås stad utmana de 
normer och stereotyper som sällan ifrågasätts och på så sätt skapa 
en kommun som verkar för inkludering. Bland annat genom visuell 
kommunikation vill Västerås stad använda bilder som förvånar, 
utmanar och engagerar och på sikt ger förutsättningar för en socialt 
hållbar kommun som värnar mångfald. 

• Vad innebär normkreativ kommunikation och hur du går tillväga för 
att tillämpa den i praktiken
• Bildval och utformning av text ur ett normkreativt perspektiv 
• Varför normkreativ kommunikation lönar sig i längden och 
eventuella utmaningar längs vägen

Pia Andersson, Enhetschef kommunikationscenter, Västerås 
stad
Matilda Åkesson, Kommunikatör, Västerås stad

16.10  Ordföranden avslutar konferensen



Kommunikation & Mångfald: 
6 november 2019

Konferenslokal: 
Magasinet Konferens
Sveavägen 53
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 
072-858 87 98

Priser Pris

Konferens 5490 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 Kommunikation & Mångfald:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

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

www.integrationsforum.se

Kommunikation & Mångfald arrangeras utav Integrationsforum. 

Du missar väl inte kursen Mångkulturell kommunikation 7 november?
- Heldagskurs om hur man skapar inkluderande kommunikation som 
når ut till och engagerar mångkulturella målgrupper
- Se längst bak i broschyren på sida 5 & 6 



Kommunikation & Mångfald: 
6 november 2019

Konferenslokal: 
Magasinet Konferens
Sveavägen 53
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 
072-858 87 98

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

www.integrationsforum.se

Enligt diskrimineringslagen måste alla offentliga organisationer aktivt arbeta med mångfaldsfrågor i sina 
arbetsprocesser. Kommunikationsinsatser är inte ett undantag och kommunikatörer står inför 
utmaningen att förmedla lättillgänglig information som når ut till dina mottagare. 

Många personer som har ett annat modersmål än svenska kan inte ta del av viktig samhällsinformation 
vilket ökar klyftorna, skapar segregation och motverkar integration. Det handlar både om att 
information inte når fram till dem samt om att den inte finns i en form som är tillgänglig att läsa eller 
förstå. Det är därför viktigt att offentliga organisationer har ett bredare mångfaldsperspektiv i sina 
kommunikationsinsatser, och särskilt gentemot invånare i mångkulturella områden där man ofta tar till 
sig information på andra sätt än via traditionella medier. 

Under kursen Mångkulturell kommunikation får du konkreta metoder och strategier på hur du kan 
kommunicera samt skapa informationskampanjer som är lättillgänglig. Du får lära dig skapa 
målgruppsanpassad kommunikation som når din tänkta målgrupp på bästa sätt. Under dagen får du 
även lära dig att hantera språkliga och kulturella barriärer och utmaningar.

Under kursdagen talar vi även om hur du arbetar med layout och formgivning för att uppnå största 
möjliga effekt på kommunikationsinsatserna. Teori varvas med praktiska och interaktiva övningar både 
enskilt och i grupp. Som deltagare får du även en praktisk checklista som kan användas i skarpt läge.

Kursbeskrivning:

7 NOV 2019

Kursledare - Ulla Bohman 
Föreläsare, kulturvetare och kommunikationskonsult med uppdrag i 
offentlig sektor. Ulla har över 30 års erfarenhet av arbete med information och 
utbildningar. Hon har tidigare arbetat på Myndigheten för tillgängliga medier & 
Centrum för lättläst. 

Ur innehållet

Ulla är kulturvetare och har stor kunskap om tillgänglig kommunikation, både muntlig och skriftlig. Med 
över 30 års erfarenhet av arbete med informationsspridning inom offentlig sektor placerar Ulla fokus på 
begriplighet och lättillgänglighet. Genom åren har Ulla hållit i många kurser i att skriva enkelt och 
begripligt och om interkulturell kommunikation. Hon utbildar även om tillgänglig information och rätten 
till den.  

- Läsarperspektivet och skribentperspektivet – vem skriver jag egentligen för?
- Hantera språkliga och kulturella hinder för kommunikation. 
- Skapa informationskampanjer som når ut till invånare i mångkulturella områden.
- Hur förmedlar jag information som läsaren kan förstå – verktyg för att skriva 
tillgängligt för min målgrupp. 
- Vem är min målgrupp –hur kommunicerar jag målgruppanpassat?
- På vilka kanaler och plattformar finns min målgrupp? 
 



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

www.integrationsforum.se

Datum: 7 Nov 2019

Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-336686

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till yrkesverksamma inom 
kommunikation & information, 
kommunledning, samhällsvägledning, 
integration.  

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 5990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
samt dokumentation.

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.


