
(O)medveten kommunikation
En heldag om att kommunicera jämställt, normkritiskt och inklude-
rande, 21 mars klockan 9.30-16.30 i Göteborg. 

PROGRAM

Representation, genrer och genus - dina teoretiska redskap
 
Kajsa Widegren inleder dagen med att ge oss en genusteoretisk grund och lyfter 
några centrala begrepp när det gäller analyser av text och bild. Kajsa Widegren 
är forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning och har 
tidigare forskat och undervisat med inriktning på feministiska kulturstudier 
med särskilt fokus på visuella uttryck.

Att formulera sig förståeligt

Att skriva normkritiskt är att skriva text som läsare kan ta till sig. Journalisten 
Inti Chavez Perez har skrivit Lätta sexboken - kanske världens första intersek-
tionellt normkritiska bok i sex och samlevnad. Inti Chavez Perez är utbildad i 
andrologi (mannens motsvarighet till gynekologi) och utsågs av förra regeringen 
till expert i utredningen Män och jämställdhet. Han sitter nu som ledamot vid 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågors insynsråd.

Konkreta verktyg för ditt arbete

Johanna Lindros och Nazifa Alizada visar hur kunskapsportalerna Jämställ.nu 
och Includegender.org fungerar både som plattformar för spridning av material 
och som verktygslådor för ditt kommunikationsarbete. Johanna Lindros och 
Nazifa Alizada arbetar som kommunikatörer på Nationella sekretariatet 
för genusforskning. 

Välkommen till



Myndigheters omedvetna bildval

Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson hjälper dig som tar, väljer eller beställer 
bilder att vara medveten och inkluderande i dina val. Tomas Gunnarsson är 
föreläsare, genusgranskare och fotograf. Han har också gjort fotoutställningen 
Vem är hen? tillsammans Norrtälje kommun samt tagit fram handboken Bilder 
som förändrar världen tillsammans med Gävle kommun.

Vad gör vi när det inte blir bra? 

Även en normkritiker kan misslyckas med kommunikationen. Om detta vittnar 
Seher Yilmaz, som i denna programpunkt ger tips på vad du kan göra om ditt 
budskap trots välvilja ändå blir fel. Seher Yilmaz är ordförande för Rättvise-
förmedlingen, som förmedlar kompetenser utanför normen. Hon har även 
varit public affairs-ansvarig på fackförbundet Unionen och ledamot i Skol-
verkets styrelse.

Panelsamtal: Så, vad har vi lärt oss? 

Anneli Tillberg modererar dagens huvudtalare i ett avslutande samtal, där vi 
reflekterar över dagens lärdomar tillsammans med talarna och publiken. Anneli 
Tillberg är nyhetsredaktör för genus.se på Nationella sekretariatet för genus-
forskning och har långvarig erfarenhet av normkritisk kommunikation inom 
offentlig sektor.

Kostnad: 850 kr exklusive moms. Vegetarisk fika och lunch ingår.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 10 mars 2017. 
Obs! Begränsat antal platser.
Tid: 21 mars 2017 kl. 9.30–16.30.
Plats: Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinare-
gatan 20A, Göteborg. Karta och kollektivtrafik.
Tillgänglighet: Teckenspråkstolk, hörslinga och rullstolsplats finns. 
Från hållplats Medicinaregatan är det en lång uppförsbacke till 
konferenslokalen. 
Frågor? Kontakta Johanna Lindros, johanna.lindros@genus.gu.se,
tel: 031-786 93 07.

https://www.surveymonkey.com/r/9VC8XLZ
http://www.gu.se/motesservice/konferenspaket/wallenberg/hittahit
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