


Nu är konferensen gen(i)us tillbaka, för femte året 
i rad! Det är en mötesplats där vi inspireras och 
skaffar oss ny kunskap genom att ta del av andras 
lärdomar av jämställdhetsarbete. 

Jämställdhet är en viktig fråga för Värmlands 
tillväxt och utveckling. Genom ett än mer aktivt 
och medvetet arbete med jämställdhet kan 
Värmland bli ännu mer attraktivt, och därigenom 
få en ökad tillväxt och större livskvalitet för alla. 

För att lyckas behöver vi alla hjälpas åt – 
kommuner, företag, myndigheter, organisationer 

och enskilda invånare. Vi måste samlas kring 
målet om ett jämställt Värmland. Gen(i)us är en 
sådan mötesplats, där nya idéer och samarbeten 
föds. 

Föreläsarna på gen(i)us 5.0 har en stor samlad 
erfarenhet av arbete för ökad jämställdhet. 
Samtidigt kan de bidra med flera olika perspektiv. 
Ta del av deras kunskap och berättelser och låt dig 
inspireras!

Välkommen!

REGION VÄRMLAND OCH LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND BJUDER IN TILL

09.00 REGISTRERING OCH FIKA

09.30 VÄLKOMMEN!

 Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland

 Kenneth Johansson, Länsstyrelsen Värmland

 Marianne Nilsson, Region Värmland

 Tomas Riste, Region Värmland

10.00 ALLT ATT VINNA!

 Charlotta Bard Resare, Coca-Cola och 

 Marina Åman, Unionen

11.00 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 

 Staffan Landin

11.45 GEMENSAM LUNCH

13.00 SKAPA KONKURRENSKRAFT GENOM ÖKAD

 JÄMSTÄLLDHET

 Vahid Zohali, Tieto

17 MAJ KL. 9-16  •  KARLSTAD CCC

13.45 FATTA MAN!

 Svante Tidholm, Fatta Man

14.30 FIKA

15.00 EN BERÄTTELSE OM UTANFÖRSKAP

 I ett samtal om makt och humor möter ni   

 Nour och hennes tankar kring vad som är 

 modigt och inte.

 Nour El-Refai

15.45 REFLEKTIONER OCH SAMMANFATTNING

 AV DAGEN

 Stina Höök, Region Värmland 

 Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland

 Pia Karlsson, Länsstyrelsen Värmland 

 Marianne Nilsson, Region Värmland

PROGRAM



CHARLOTTA BARD RESARE

Charlotta Bard Resare, Associate 
Director Portfolio Marknad på 
Coca-Cola Enterprises Sverige, 
gillar blandningen och mixen av 
lokalt och globalt. Hon har arbetat 
på CCES i tolv år och var dessför-
innan på H&M.
År 2014 tilldelades Coca-Cola 
Enterprises Sverige AB Industrins 
jämställdhetspris. Med heterogena 
grupper bestående av kvinnor och män föds mer kreativa idéer. 
Det blir mer glädje och engagemang i mixade grupper vilket är 
lönsamt för företaget. Om människor trivs ihop och har en bra 
arbetsmiljö presterar de bättre.

VAHID ZOHALI

Jämställdhet och mångfald är av-
görande för att kunna konkurrera 
i såväl Sverige som på global nivå, 
och bland det viktigaste verktygen 
för alla företagsledare för att skapa 
vinnande organisationer. Vahid 
Zohali har bred erfarenhet av le-
darskap inom IT-tjänstemarknaden. 
Under de senaste 18 åren har han 
haft olika affärs- och chefsroller. 
Idag är Vahid globalt ansvarig för Banksektorn inom Tieto och 
medlem i Tieto Sveriges diversity council.

SVANTE TIDHOLM

Dokumentärfilmare, författare och 
journalist. Bearbetar ofta sociala 
konflikter, politik och manlighet. 
Besatt av gränsen mellan person-
ligt/politiskt, individ/struktur.
Är sedan 2014 projektledare för 
FATTA MAN. FATTA MAN drivs av 
Män för Jämställdhet, Make Equal 
och Femtastic som en satsning 
inom Fatta. FATTA MAN möjlig-
gör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva 
förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en man-
lighet utan sexualiserat våld.

STAFFAN LANDIN

Global utveckling med fokus på 
mänsklig utveckling. Staffan Lan-
din talar om fattigdomsbekämp-
ning och mänsklig utveckling runt 
om i världen och gör det på ett 
mycket pedagogiskt sätt. Staffan 
tar samma utgångspunkt som 
Hans Rosling i sina föreläsningar 
och använder samma rörliga grafik. 
De presentationer han använder i 
sina föreläsningar är framtagna på Gapminder och budskap och 
exempel är i väldigt hög grad de samma som Hans Rosling an-
vänder i sina presentationer.

MARINA ÅMAN

Marina Åman, 2e vice ordförande 
för Unionen, Sveriges största 
fackförbundet på den privata 
arbetsmarknaden. Marina har en 
bakgrund som projektledare inom 
IT-branschen och tjugo års erfa-
renhet från att jobba med jäm-
ställdhet ur ett fackligt perspektiv.
Varje år delar Unionen ut guldnap-
pen till arbetsplatser som utmär-
ker sig som särskilt föräldravänliga.
Det finns inga alternativ, moderna företag måste jobba med 
jämställdhetsfrågan.

MARIANNE NILSSON –
MODERATOR

Genusutvecklare på Region Värm-
land med många års arbete med 
jämställdhet, genus och normer 
från flera organisationer.
Marianne leder Resurscentrum för 
jämställd tillväxt och arbetar med 
jämställdhetsintegrering av det 
regionala tillväxtarbetet. Hon har 
bland annat varit med i arbetet 
med att ta fram Schyst! – en handbok i jämlik kommunikation.

KATARINA JAKOBSSON –
MODERATOR

Särskilt sakkunnig i jämställdhet 
på Länsstyrelsen Värmland. Expert 
på genusfrågor med erfarenhet 
från privat och offentlig sektor. På 
länsstyrelsen arbetar Katarina idag 
med jämställdhetsintegrering både 
i den interna verksamhetsutveck-
lingen och externt i länet. Arbetet 
utgår från den jämställdhetsstra-
tegi som Länsstyrelsen har tagit fram, Ett jämställt Värmland.

NOUR EL-REFAI

Nour El-Refai är mångsidig komi-
ker, föreläsare och programledare 
och har på kort tid blivit känd som 
humorist. Hon har även medverkat 
i flera radio och TV-program, samt 
en rad humorprogram och filmer. 
Nour El Refai har hörts i populära 
Morgonpasset i P3, jobbat som 
programledare, föredragshållare, 
manusförfattare, sommarpratat i P1 
samt gjort stor succé på teaterscenen. 2014 fick Nour det ärofyll-
da uppdraget att tillsammans med Anders Jansson leda Sveriges 
största nöjes- och musikproduktion Melodifestivalen.



VETA MER?
För mer information om arrangemanget är du

välkommen att kontakta:

Marianne Nilsson, Region Värmland, tel. 054-701 10 54, 
e-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se

Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 73 31,
e-post: katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se.

Om du har frågor som gäller anmälan till konferensen
kan du kontakta:

Sofia Nibblén-Berndtsson, tel. 054-701 10 04,
e-post: sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se
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Konferensen är kostnadsfri för dig som bor och verkar i Värmland, men icke 
avbokad anmälan debiteras med 500 kr exkl. moms.

Du som bor och verkar utanför Värmland är också varmt välkommen att 
delta. För dig är kostnaden 500 kr exkl. moms.

Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN SENAST 25 APRIL PÅ
www.regionvarmland.se/kurs-konferens

För dig som bor eller 
arbetar i Värmland

För dig som bor och arbetar 
utanför Värmland

http://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBB_F0ThSHvZkoE8I7-ZP3XL8dN34KwY8ViKOdgptKueillelerS47fFyeAFVAa8bGTEM-lK&ln=swe
http://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBBHqDzJmQ1cvoVMfmtzmbz2jztKwhC4m47oMfUPq1SQbIirfOBId_mvO_nI4S7D1LIhgzm0&ln=swe

