Nätverksmöte 2011
Swedish Network for research in
Intercultural Communication, SNICC
Vi möts i Lund den 16 september kl 10!
Välkommen till SNICCs nätverksmöte 2011. Denna fjärde gång träffas vi på Språk- och
litteraturcentrum (SOL) på Lunds universitet. SOL-centrum är beläget centralt i Lund, på
Helgonabacken 12, bredvid det gamla universitetsbiblioteket.
Vår medarrangör denna gång är institutionen för kommunikation och medier, KOM, vid
Lunds universitet. Skicka din anmälan till Inger Larsson, iblarsson@telia.com eller Susanna
Magnusson, susanna.magnusson@kom.lu.se, senast 31 augusti. Deltagande är kostnadsfritt,
däremot ingår inte lunch.
Kontakta också Inger eller Susanna om du vill bli ny medlem i nätverket. Medlemskap är
också kostnadsfritt.

Årets TEMA – vilken betydelse bör vi tillskriva kulturbegreppet?
I år anknyter SNICC-mötet till en övergripande aktuell debatt om vilken betydelse som bör
tillskrivas människors kultur och etnicitet, i kommunikationsfrågor och i olika aktuella
samhällsfrågor. Särskilt intressant och brännande blir diskussionen i de fall då
kulturskillnader uppfattas och beskrivs som problematiska, något som till exempel har blivit
tydligt i Sverigedemokraternas kritik av det mångkulturella samhället.
Årets SNICC-träff kretsar runt frågor som: vilket förklaringsvärde är det rimligt att tillskriva
människors ”kultur”, i kommunikationsfrågor och i olika samhällsfrågor? Hur används
”kultur” som ett begrepp för att förklara inte bara samhällsproblem i sig utan också
lösningen på dessa problem? Hur kan man hitta ett konstruktivt sätt att undersöka kulturens
inflytande på kommunikation – ett sätt där kultur likställs med en mängd andra faktorer
såsom kön, ålder och klass? Hur skapar man ett gott interkulturellt möte? Hur ser
erfarenheterna ut från undervisning i interkulturell kommunikation vid olika lärosäten?
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Program
9.00

Frukost serveras på SOL-center

10.00

Patrik Lundell, prefekt för institutionen för kommunikation och medier,
hälsar välkommen

10.15

Förtroende genom interkulturell kompetens?

Susanna Magnusson, doktorand vid Lunds universitet, talar om sitt
avhandlingsarbete med arbetsnamnet ”Förtroende och interkulturell
kompetens. Räddningstjänsten Syd som ett exempel”. Räddningstjänsten Syd
gör, efter att ha upplevt hot, våld och stenkastning mot sin personal, en
målmedveten satsning på att öka förtroendet för organisationen i utpräglat
mångkulturella delar av Malmö. Bland annat har man anställt personer med så
kallad ”mångkulturell kompetens”, som skall överbrygga det som man
uppfattar som kulturella hinder. Vilka idéer om kulturens betydelse för
kommunikationen ligger bakom denna satsning, och vad är egentligen den
mångkulturella kompetens som man anser är en nyckel till framgång?
11.00

Metoder för interkulturella möten i praktiken

"Det blir levande! Man lär sig lyssna, respektera varandra! Man lär känna nya
människor, nya ansikten! Alla är lika mycket värda! Man får ha roligt! Alla
lyssnar på alla! Alla tar plats!” Detta är några reflektioner från skoleleverna
Nadja och Daniel, efter att ha upplevt ett ”interkulturellt kommunikativt
möte”. Gustavo Nazar och Elizabeth Floréz kommer från
utbildningsförvaltningen i Malmö stad. Under många år har de arbetat
praktiskt och metodiskt med att skapa interkulturell förståelse i möten både
inom skolvärlden och i dialogmöten mellan polisen och ungdomar i Malmö.
Det är om sin metod och sina erfarenheter av interkulturell kompetens de
kommer att tala.
11.45

Kulturskillnader utan fördomar. Jens Allwood, professor i lingvistik vid

Göteborgs universitet.
Allwood tillhör den lilla grupp akademiker som medverkade till utvecklingen
av ämnet Interkulturell kommunikation i Sverige från 1980-talet och framåt.
Han ordnade konferenser, utgav böcker och skrev artiklar, introducerade
forskningsresultat från USA och andra länder och deltog i bildandet 1994 av
det nordiska Nätverket för Interkulturell kommunikation, NIC.
12.15
13.00

Lunch
Är det kulturen som spelar den avgörande rollen vid möten över gränser?

Iben Jensen, lektor vid Roskilde universitet, talar om sitt begrepp ”postkulturell
kommunikation”. Iben menar att det är en empirisk fråga huruvida kultur eller
etnicitet har betydelse i en kommunikationssituation. Med begreppet
”postkulturell kommunikation” försöker Iben att undvika att tilldela
kulturbegreppet en särställning, utan vill i stället likställa kultur(etnicitets)begreppet med andra sociala kategorier såsom kön, ålder, kropp,
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och klass. Iben använder det postkulturella perspektivet i sina analyser för att
inkludera så många relevanta faktorer som möjligt, och för att undvika att
använda kulturbegreppet som dominerande förklaring till skillnader i
kommunikation.
14.00

Interkulturella pedagogiska nyheter, korta rapporter

Tommy Josefsson, adjunkt vid Jönköpings tekniska högskola, talar om att
integrera interkulturell kommunikation i teknisk utbildning.
Solange Hamrin, lektor vid Mittuniversitetet, talar om sina erfarenheter från
kurser i interkulturell kommunikation för utom-europeiska master-studenter.
14.30

Kaffe (med årsmöte i Nätverket)

15.00

Debatt: Etiska och moraliska dilemman i det komplicerade kulturmötet

Slutdebatt med alla deltagare. Moderator är docent Jonas Stier från
Mälardalens högskola. Mette Lindgren Helde, konsult och adjunkt i
interkulturell kommunikation (Linnéuniversitetet), startar debatten genom att
problematisera teman som:
-

-

-

16.30

Ska man tolerera de intoleranta och gå i dialog med synpunkter som känns
alltför främmande, även för de interkulturellt kompetenta?
Har vi som experter inom interkulturell kommunikation en speciell etisk
förpliktelse att förhålla oss kritiska till exempel rasism och
främlingsfientlighet – och gör vi det?
Hur undviker vi att bekräfta en existerande ”vi- och- dom”- diskurs, där vi
blir de politiskt korrekta, de ”goda”, och där dom som är kritiska till
invandring blir de ”onda”?
Hur gör man för att vidhålla komplexiteten i till exempel
invandringsdebatten genom våra kunskaper inom interkulturell
kommunikation?

Debatten fortsätter…

…. på Karl XII-gatan under informella former!

Praktisk information
Morgonfika finns tillgängligt från 9-tiden, lunch äter vi vid 12-tiden (gästerna får själv stå för
denna), och eftermiddagskaffet serveras cirka 14.30. Efter vår mötesdag finns det tillfälle till
ytterligare mingel och ett glas vin på Karl XII-gatan 7, som ligger cirka 700 meter från
institutionen.
Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta:
Inger Larsson
iblarsson@telia.com

Susanna Magnusson
susanna.magnusson@kom.lu.se
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