TEMAKONFERENS 13 nov 2019

kl 09.00-16.00 Lunds universitet Campus, Helsingborg

Trygga och attraktiva stadskärnor:
fysiska och mentala platser
UPPLEVELSER AV TRYGGHET ÄR EN VIKTIG
KONKURRENSFÖRDEL FÖR DIN STAD!
Trygghet är en viktig aspekt av platsers attraktivitet. Upplevelser av
trygghet påverkas av en stor mängd faktorer såsom socioekonomisk
stabilitet, jämlikhet, stadsplanering, arkitektur, brottsbekämpning,
mediabilder, fördomar och rykten. Det blir därför allt viktigare för
platsutvecklare att förstå sin stad genom människors berättelser,
rykten och upplevelser. Denna temakonferens handlar om hur
invånare och besökares föreställningar om trygghet kan hanteras
kommunikativt i platsutvecklingsarbete.
Vad görs och vad behöver göras ytterligare?
På denna temakoferens får du ta del av
• aktuell forskning om attraktivitet, trygghet och kriskommunikation
• goda exempel på innovativ platssamverkan
• konkreta åtgärder och praktiska tips för att skapa trygga
och attraktiva platser

ARRANGÖRER:

Se program nästa sida

Den internationella forskningen om utveckling
och marknadsföring av platser fokuserar alltmer
på trygghet som en viktig aspekt i attraktivitetsskapande. Ett sedan länge vedertaget resonemang är
att ett rikt folkliv stärker upplevelser av trygghet och
attraktivitet i stadsmiljöer. På senare tid har det dock
blivit tydligt att just folkrika gator och torg är sårbara
för terror- och vansinnesdåd. Detta ställer nya krav
på stadskärnans aktörer.

PROGRAM några huvudpunkter
Kommunikation för en tryggare stadskärna: insikter från
det pågående forskningsprojektet ”Rädslans geografi”
Cecilia Cassinger universitetslektor och forskningsledare i projektet, Lunds universitet,
Ola Thufvesson universitetslektor, Lunds universitet, Jörgen Eksell universitetslektor,
Lunds universitet, Maria Månsson universitetslektor, Lunds universitet

Berättad historia som utgångspunkt för innovativ platsutveckling
Elisabeth Högdahl, universitetslektor, Lunds universitet och Jessica Engvall,
kommunikationsstrateg, Helsingborgs stad

Platssamverkan i praktiken för säkra, trygga och attraktiva
offentliga miljöer Per Eriksson,VD City i samverkan, Stockholm

OM RÄDSLANS
GEOGRAFI

Forskningsprojektet
”Rädslans geografi”
undersöker hur rädslor
för terrordåd framträder i
föreställningar hos besökare
i urbana miljöer samt hur
rädslan bemöts i städers
marknadsföringsarbete och
fysiska insatser i stadskärnor.
Forskningen bedrivs vid
institutionen för strategisk
kommunikation, Lunds
universitet under två års
tid och finansieras av
Besöksnäringens forskningsoch utvecklingsfond, BFUF.

Destination Image repair during crisis – om att skapa en positiv
bild av en destination i kris (på engelska)
Eli Avraham, professor i kommunikation, Haifa University, Israel

Workshop om utvecklingsarbete på tema trygghet
i svenska stadskärnor

PRIS
1 495 kr för medlemmar
i Svenska Stadskärnor och
Sveriges Centrumutvecklare

Diskussion av föredragen och erfarenhetsutbyte i grupp.

1 995 kr för övriga

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

I priset ingår fika, lunch
samt dokumentation.
Moms tillkommer.

Välkommen!

ANMÄLAN
senast 25 oktober till
info@svenskastadskarnor.se
ARRANGÖRER:

