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Förord

Under de fem år som Göteborgs universitet disponerat den vackert belägna och 

anrika Jonsereds herrgård har vi många gånger fått understryka att det är vår 

verksamhet där som står i förgrunden. denna rör sig kring vetenskapens möte och 

utbyte med omvärlden, oftast i seminarieform. Att fruktbarheten i detta utbyte 

gynnas av en viss avskildhet, god arkitektur, en historiskt förtätad miljö och na-

turintryck har dock många uttryckt. Vid flera studiebesök från andra universitet 

och högskolor, liksom akademier, har det vittnats om vår verksamhet på Jonsered 

som förebild.

Huvudsubstansen i denna femårsrapport är en sammanställning över alla de 

seminarier som ägt rum, program och deltagare. Till detta kommer inledningsvis 

en teckning av verksamhetens samband med universitetets mångskiftande externa 

aktiviteter. Grundidéerna när universitetets engagemang på Jonsereds herrgård 

inleddes beskrivs av Bengt-ove Boström, som var initiativtagare till verksamhe-

ten.

I ett avsnitt har personer som i olika sammanhang deltagit i program och varit 

engagerade för idén fått komma till tals. Förtroenderådet som tillkom ett år efter 

starten har givit sitt ideella stöd för ett öppet universitet som prövar nya kontakt-

vägar. Ett samarbete med Folkuniversitet pågår även sedan ett par år.

Inte minst har universitetets åtaganden underlättats sedan Partille kommun 

genom sitt fastighetsbolag övertog ägandet av herrgården. också den relativt nya, 

av kommunen bildade stödstiftelsen, Jonseredsstiftelsen, kan på sikt ha mycket 

att tillföra. Andra nya idéer för famtiden saknas inte.

detta är ingen verksamhetsutvärdering – men sammanställningar och kom-

mentarer ger en bild av en femårig verksamhet som bl a fått mycket positiva 

omvärldsomdömen.

Pam Fredman
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UnIVErsITETETs VärdE, nyTTA ocH 
nyTTIGGörAndE

det finns all anledning att reflektera över universitetets olika roller i ett 

samhällsperspektiv.

Att forskning och utbildning är universitets kärnuppgifter råder ingen 

tvekan om, men samverkan med omgivande samhälle har i allt större ut-

sträckning kommit i fokus under senare tid. I en tid av finanskris, kvartals-

ekonomi och med stora allvarliga klimatfrågor på agendan ökar behovet av 

samverkan. Universitetet kan ses som en viktig drivkraft för social, kulturell 

och ekonomisk tillväxt. Framgångsrik forskning och utbildning förutsätter 

öppenhet, dialog och samspel med omvärlden. Tillgång till forskningsresul-

tat kan vara avgörande för regional, nationell och internationell utveckling 

inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Utbildningar kan 

ständigt förbättras i diskussion med avnämare. Ett väl fungerande samver-

kansarbete skapar med andra ord goda cirklar som ger kunskap till omvärl-

den och ett inflöde av nya idéer och kunskap till universitetet. 

Behovet av mötesplatser för att diskutera strategiska framtidsfrågor är 

stort och här kan Göteborgs universitet spela en viktig roll i kraft av att 

vara en autonom organisation utan politiska, religiösa eller kommersiella 

bindningar. självklart arbetar Göteborgs universitet som så många andra 

med att utveckla forskningskommunikation på såväl webb som i tidskrifter, 

universitetsTV, radioprogram, dialoger med politiker mm. Vi deltar också 

i den årliga Vetenskapsfestivalen och  Bok- och biblioteksmässan samt 

samverkar med museer och vetenskapscentret Universeum. Men vi saknade 

en viktig arena för det mänskliga mötet och samtalet och där vi utnyttjade 

den seminariekultur som är utmärkande för universitet, dvs där allas åsikter 

är lika mycket värda. 
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när Göteborgs universitet etablerade Jonsereds herrgård 2004 för seminarieverksamhet 

var det ett mycket viktigt steg för universitetets samverkansarbete. Här tar vi vara på mång-

falden inom universitetets vitt skilda verksamhetsområden så att vi kan fungera som ett rikt 

kunskapscentrum och utgöra ett nav i kunskapsutbytet. Vi tar inte bara vara på forsknings-

fronten utan hela universitetets samlade kunskap. Verksamhetens fokus ligger på att skapa 

gränsöverskridande och prestigelösa möten mellan människor med olika kunskap och från 

olika organisationer, vilket kräver ett professionellt programarbete. Genom att bygga rela-

tioner vid Jonseredsseminarier skapas förutsättning för fortsatta kontakter och barriärer av 

olika slag kan överbryggas. Goda relationer och samverkan bygger på tillit och förtroende. 

Miljön på Jonsereds herrgård ger goda förutsättningar för sådant förtroende eftersom semi-

narierna sker i mindre grupper där alla kan få komma till tals. samtalet är i fokus och den 

fysiska platsen är sagolikt vacker och skapar ro och harmoni. Att maten som serveras också 

är utomordentligt god är också ett plus.

Idag, fem år senare, är Jonseredsseminarierna ett väletablerat varumärke och Jonsereds 

herrgård ses som en viktig resurs inom såväl Partille kommun som för hela Västra Göta-

landsregionen. Partille kommun har tagit extra stort del i vår verksamhet och bildade för 

ett år sedan en stiftelse till stöd för arbetet, vilket vi är mycket tacksamma för. Många är de 

som i olika sammanhang deltagit i seminarier och många seminarier har också blivit doku-

menterade. På temat ”Jonsered goes west” deltog vi också, tillsammans med Västra Göta-

landsregionen, i slutfasen av invigningen av svenska ambassaden i Washington. där bjöd vi 

in amerikanska universitetskollegor och andra intressenter för att diskutera hur universitets 

kunskap på bästa sätt nyttiggör universitetets kunskap i samhället, och där vi berättade 

om vår Jonseredsmodell. Jonsereds herrgård är en långsiktig satsning vars värde inte går att 

mäta i kortsiktiga och enkla nyckeltal, men jag är övertygad om att Göteborgs universitet 

satsning kommer att ha stor betydelse för såväl universitetets som samhällets utveckling. 

Framtida utmaningar blir att öka internationaliseringen av seminarierna och att utveckla 

möjligheten till boende på Jonsereds herrgård.

Margareta Wallin Peterson
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FörVErklIGAndET AV En VIsIon 

Ambitionerna
Idéutbyte och reflektion är nödvändiga redskap för människors utveckling. Människors 

utveckling är i sin tur en förutsättning för samhällets utveckling. omvänt kan vi säga att 

olika slag av hinder för idéutbyte och reflektion utgör hot mot vår utveckling. det behöver 

inte röra sig om förbud. även i moderna och öppna samhällen som det svenska finns hinder 

i vardagen i form av specialisering och hårt ansträngd tidsbudget. Inte sällan är kunskap 

inom andra samhällssektorer än den egna okänd. och även när man anar att relevant kom-

petens finns på annat håll hinner man sällan söka upp den – än mindre reflektera över den. 

Ja, ärligt talat hinner vi alltför sällan reflektera ens över den bild av verkligheten som vår 

egen kompetens ger.

dessa tankar låg för drygt fem år sedan bakom Göteborgs universitets beslut att om-

vandla Jonsereds herrgård till en plats för idéutbyte mellan olika samhällsområden. Av 

flera skäl är ett universitet särskilt lämpat som huvudman för en sådan verksamhet. det är 

obundet av politiska, religiösa och andra särskilda intressen, och det besitter en stor fond 

av kunskap. Göteborgs universitet har särskilt goda förutsättningar. det rymmer inom sin 

breda verksamhet en stor vetenskaplig kunskapsmängd som rör snart sagt alla samhällsom-

råden – och det har genom sina kontaktnät tillgång till ytterligare vetenskaplig kompetens 

jorden runt. det har också en stark tradition av att sprida sin kunskap utanför universitetet. 

Men verksamheten på Jonsereds herrgård var inte tänkt att bli ytterligare en plats där 

vetenskapsmän enkelriktat sprider sin kunskap. Istället var ambitionen att skapa en plats för 

utbyte av kunskap. Forskarna skulle vara viktiga deltagare i det planerade utbytet, men lika 

viktiga skulle praktiker från olika samhällssektorer vara. diskussionerna dem emellan skulle 

inte nödvändigtvis handla om nya forskningsrön, utan om viktiga samhällsfrågor där både 

olika slag av vetenskaplig kompetens och olika slag av praktiska erfarenheter behövdes för 

att föra diskussionen, kunskapen och samhällsutvecklingen framåt.

det slags samtal som vi hade ambitionen att skapa hade i sig en reflekterande dimension. 

För denna dimension skulle det väl tilltagna samtalsutrymmet, avskildheten från vardagen 

och den rogivande omgivningen borga. Men det fanns också en ambition att skapa förut-
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sättningar för en mer koncentrerad och individuell reflektion. För detta ändamål behövdes 

arbetsplatser och övernattningsmöjligheter för forskare, författare och konstnärer. kombi-

nationen av en intellektuell mötesplats och gästbostäder för kreativt arbete skulle svara mot 

det kombinerade behovet av ett ökat idéutbyte och goda förutsättningar för koncentrerad 

reflektion.

Idag
Hur gick det? Vad i denna vision har förverkligats? Förutsättningarna för att förverkliga den 

första delen av visionen skapades när Jonsereds herrgårds huvudbyggnad efter renovering 

invigdes för sitt nya ändamål i september 2004. Fem år har därefter passerat och en stor 

mängd seminarier av det slag som beskrevs i visionen har arrangerats. Företrädare för ett 

stort antal universitet, högskolor, myndigheter, företag och andra organisationer har deltagit 

i seminarierna. dessa har rört såväl stora och aktuella samhällsfrågor som ”eviga” och mer 
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stunden framförs av en seminariedeltagare kan omedelbart prövas mot övriga deltagares 

uppfattning, och tillfälle ges fortlöpande att i inlägg bemöta och precisera vad som fram-

förts i tidigare inlägg.

Inriktningen mot aktuella samhällsfrågor ger också Jonseredsseminarierna mer av hand-

lingsorientering än det akademiska seminariet. det handlar inte blott och bart om att skapa 

kunskap utan också om att tänka kunskap i ett praktiskt sammanhang i en levande verk-

lighet. det innebär inte att seminarierna avslutas med gemensamma beslut som sedan ska 

förverkligas, men deltagarna har alla fått något med sig som de sedan kan omsätta till något 

konkret i sina skilda verksamhetsområden. det gäller både forskare och praktiker.

och inte sällan har deltagarna även knutit nya kontakter som ger möjlighet till ytterli-

gare idéutbyte och samarbete. Ett kvitto på att seminarierna har fyllt ett viktigt syfte är alla 

de visitkort som utväxlats när deltagarna skilts åt. Universitetets uttalade ambition är ju 

att seminarierna ska föra samman människor som inte träffas i vardagen – men som skulle 

behöva göra det.

existentiellt orienterade frågor. Företrädare för konsten och kulturen har haft sin givna plats 

i vår verksamhet – såväl som seminariedeltagare som i samband med egna gestaltningar i 

konserter, föreställningar och konstnärlig utsmyckning. seminariernas fysiska inramning – 

den uttrycksfulla arkitekturen och inredningen, konsten och den sköna naturen – har starkt 

bidragit till verksamhetens framgång.

konserter och andra kulturaktiviteter är öppna för allmänheten, och herrgårdsbygg-

naden kan besökas även när där bedrivs annan verksamhet. den planerade restaureringen 

av herrgårdsträdgården ger ytterligare intressanta möjligheter för allmänheten att besöka 

Jonsereds herrgård. Jonseredsseminarierna är dock av naturliga skäl inte öppna för allmän-

heten. seminariedeltagarna ska ha både särskild kompetens för och särskild nytta av att 

delta i seminariet. Tanken är också att alla närvarande ska kunna delta aktivt i diskussionen, 

och därmed känna ett gemensamt ansvar för den. den ideala storleken för ett sådant samtal 

kan sägas vara runt tjugo deltagare. Genom att seminarierna i allmänhet sträcker sig över en 

hel dag, och bedrivs i en avskild miljö, skapas inte sällan något som liknar arbetsgruppens 

identitet. de som är där upplever att de ska åstadkomma något tillsammans.

samtidigt tillämpas vetenskapens kritiskt prövande förhållningssätt. det som i ena 
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verksamheten. Vi har också vid ett eller flera tillfällen samarbetat med Västra Götalands-

regionen, Göteborgs stad, riksbankens Jubileumsfond, sveriges förenade studentkårer, 

sveriges radio och många fler. Vilka våra samarbetspartners hittills har varit framgår av vår 

seminarieförteckning.

Under de första fem årens verksamhet har Jonseredsseminarierna således alltmer kom-

mit att uppfattas som en intressant arena för kunskapsdelning och kunskapsutveckling. 

seminarierna spelar, inte minst som goda exempel, en intressant roll i samhällsbygget. I den 

meningen finns anledning att så här långt vara nöjd. 

Framtiden
Vad vill vi ska hända i framtiden? de viktigaste enskilda projekten är utan tvekan gästar-

betsplatser för forskare och författare samt övernattningsmöjligheter för konferensgäster. 

när gästarbetsplatserna skapas innebär det att hela vår vision blir verklighet, och 

Innebär då det faktum att seminarierna inte är öppna för allmänheten att verksamhe-

ten på Jonsereds herrgård är en sluten verksamhet? nej, vi bjuder alltid in företrädare för 

media som kan redovisa vilka diskussioner som förts. I många fall sammanfattar vi också 

seminarierna i särskilda rapporter. Alla seminarier redovisas med ämne och deltagare på vår 

hemsida, och allmänheten är mycket välkommen att kontakta oss för att få information 

om seminarieverksamheten eller om ett enskilt seminarium. Vi förmedlar gärna kontakter 

med seminariedeltagarna. och till slut ska all den kompetens som byggs och byts på våra 

seminarier komma alla till del genom att seminariedeltagarna får bättre förutsättningar att 

fylla sina samhällsroller.

Vi har under de fem första årens arbete knutit kontakter med många samhällsinstitu-

tioner, och en del av dessa kontakter har lett till nära samarbete. samarbetet med Partille 

kommun och Folkuniversitetet förtjänar särskilt att nämnas. Partille kommun har genom 

att bilda en verksamhetsstödjande stiftelse, Jonseredsstiftelsen, visat på stor framsynthet. 

kommunens planer på att hjälpa till att realisera den andra delen av universitetets vision 

– arbetsplatser för kreativt arbete – är ytterligare ett uttryck för denna framsynthet. Med 

Folkuniversitetet har vi ett långsiktigt och fruktbart samarbete kring seminarie-
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övernattningsmöjligheter för konferensgäster ger än bättre möjlighe-

ter att skapa det slags seminarier som Jonseredsvisionen handlar om.

Trädgårdsprojektet ser vi naturligtvis också fram mot, liksom att 

vårt nyligen invigda konstgalleri ska bli rikt frekventerat av såväl ut-

ställande konstnärer som konstintresserade besökare. Inte minst vill 

vi att universitetets egna konststudenter ska kunna visa sina alster 

där, liksom dess musikstudenter sedan flera år ger populära kammar-

konserter i herrgårdens salonger någon gång i månaden.

Vad kan vi vänta oss av seminarieverksamheten? Vår ambition 

och vår tro är att den fortsätter att utvecklas, och att förslagen på 

intressanta seminarieämnen fortsätter att strömma in. Vi fortsätta 

att knyta kontakter med forskare och andra samhällsaktörer för att 

utveckla verksamheten, och vi tror att verksamheten i allt större 

utsträckning kommer att bidra till allas vår gemensamma och nöd-

vändiga kunskapstillväxt.

och en dag kommer kanske en idé lika betydelsefull som de 

föreställningar som idag dominerar vårt tänkande att ha fötts ur 

ett samtal vid ett Jonseredsseminarium. Bara chansen att så skulle 

kunna bli fallet vid ett enda tillfälle är värd insatserna vid alla 

seminarierna. kanske har fröet till en sådan idé redan såtts någon-

stans? Vi behöver dock inte vänta på att en sådan storslagen idé skall 

manifesteras för att vi ska kunna rättfärdiga seminarieverksamheten. 

Varje Jonseredsseminarium ger de deltagande värdefulla nya insikter 

och kontakter som de kan använda för att utveckla sig själva och sin 

verksamhet – till nytta för hela samhället. och så kommer det att bli 

även i fortsättningen.

Bengt-Ove Boström
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InvIgnIngssemInarIerna

Den akaDemIska ofrIheten

oberoendets nytta
Inledningsanföranden av Susanna Popova, journalist och författare, och Bengt Görans-
son, tidigare kulturminister och ordförande i föreningen norden

tror universiteten på forskningen?
Inledningsanföranden av Bengt Hansson, huvudsekreterare för humaniora och samhälls-
vetenskap vid vetenskapsrådet, och Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid göte-
borgs universitet Samtalsledare Ulf Wickbom, journalist och författare

Övriga deltagare
Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, Johanna Dahlin, göteborgs universitets 
studentkårer, staffan edén, göteborgs universitet, håkan forsberg, högskoleverket, 

2004
28 september

semInarIerna 2004 - 2009

ett mål för verksamheten på Jonsereds herrgård är att den innehållsmässigt skall ha 

stor bredd. Därmed utgör den också principiellt en spegling av hela universitetets bredd. 

till detta skall läggas ett antal kulturprogram och arrangemang, ofta i samverkan med 

omgivande kommuner.  Jonseredsseminarier är i dag ett etablerat begrepp.

    Den översiktliga planeringen av seminarieprogrammen sker i ett råd med bl a företrädare 
för olika fakultetsområden. rådet har bestått av rektorsrådet Bengt-ove Boström, ordf, 
professor Ulla Carlsson,  fil dr gunnar Dahlström, programchef anders franck, studerande
maxim fris, professor gunnel hensing, professor Lisbeth Larsson, dekanus anna Lindal, 
professor stefan nilsson och avdelningschef Carl toshach.

här följer en sammanställning över de seminarier som genomförts mellan åren 2004-2009.
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Pam fredman, göteborgs universitet, susanne holmgren, göteborgs universitet, Lisbeth 
Johnsson, göteborgs universitet, Lisbeth Larsson, göteborgs universitet, sven-eric 
Liedman, göteborgs universitet, gunnar svedberg, göteborgs universitet, Per-olof 
thång, göteborgs universitet, kaja tooming, göteborgs universitets doktorand -
kommitté, David turner, göteborgs universitet, margareta Wallin Peterson, göteborgs 
universitet, Lennart Weibull, göteborgs universitet, Bengt Westerberg, vetenskapsrådet

Seminariereferenter Ingela Elofsson, chef för International office vid göteborgs universi-
tet, och Anders Björnsson, historiker och publicist

marknaDsakaDemIn

forskning till salu
Inledningsanföranden av Lena Blomberg, vD för teknikbrostiftelsen i göteborg, och 
Staffan Edén, dekan vid sahlgrenska akademin

Lära för näringslivet
Inledningsanföranden av Margareta Wallin Peterson, prorektor vid göteborgs universitet, 
och Jens Christian Berlin, fil stud, tidigare vice ordf i sveriges förenade studentkårer
Samtalsledare Kerstin Norén, prorektor vid göteborgs universitet

Övriga deltagare
margareta ahlqwist, göteborgs universitet, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, 
marcus Bräutigam, göteborgs universitets doktorandkommitté, Johan Carlsten, 
Chalmers, torbjörn fagerström, sveriges lantbruksuniversitet, kjell-olof feldt, tidigare 
finansminister, gunnar fernström, Innovationskapital aB, göran fock, västra 
götalandsregionen, Jan-olle folkesson, ordförande i styrelsen för sjätte aP-fonden, 
Pam fredman, göteborgs universitet, Peter gaestadius, svenskt näringsliv, sven-eric 
Liedman, göteborgs universitet, Johan Lönnroth, göteborgs universitet, sara nilsson, 
We Partners, rolf nord, Länsarbetsnämnden i västra götalands län, eva nässén, göte-
borgs universitet, elin runnquist, We Partners, Bo samuelsson, göteborgs universitet, 
gabriella sandstig, göteborgs universitets doktorandkommitté, Jan sundqvist, sLs 
venture

Seminariereferenter Anette Carlsson, programledare och redaktör på Universitets-tv vid 
göteborgs universitet, och Mikael van Reis, fil dr och kulturchef på göteborgs-Posten

29 september

4
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Den ÖPPna hÖgskoLan

högskoleexamen åt alla lycka bär?
Inledningsanföranden av David Samuelsson, planeringschef vid Utbildningsdepartemen-
tet, och Hans Hasselbladh, docent i företagskonomi

mördande målstyrning
Inledningsanföranden av Agneta Bladh, rektor vid högskolan i kalmar, och Pam Fred-
man, chef för sahlgrenska akademin Samtalsledare Lars Gunnarsson, professor i pedago-
gik vid göteborgs universitet

Övriga deltagare
Berit askling, göteborgs universitet, maj asplund-Carlsson, göteborgs universitet, 
Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, Philip Brenner, göteborgs universitet, 
staffan edén, göteborgs universitet, håkan forsberg, högskoleverket, Ulf gustavsson, 
Chalmers Industriteknik, Åke hammarin, Ihm Business school, erland hjelmquist, 
göteborgs universitet, mari nilsson, göteborgs universitets studentkårer, stefan nilsson, 
göteborgs universitet, kerstin norén, göteborgs universitet, karin svanfeldt, göteborgs 
universitet, ann-marie svennerholm, göteborgs universitet, David turner, göteborgs 
universitet, margareta Wallin Peterson, göteborgs universitet, eva Åkesson, Lunds 
universitet

Seminariereferenter Ulla Berglindh, universitetslektor i svenskämnets teori och didaktik 
vid göteborgs universitet, och Nils Chöler, redaktör på sveriges television

semInarIesamhäLLet

Det demokratiska samtalet
Inledningsanföranden av Anders Björnsson, historiker och publicist, och Curt Räftegård, 
docent i statsvetenskap vid karlstads universitet

Det intellektuella samtalet
Inledningsanföranden av Ulrika Knutson, kulturredaktör och gästprofessor vid Jmg, och 
Bengt-Ove Boström, verksamhetsansvarig på Jonsereds herrgård Samtalsledare
Margareta Hallberg, professor i idéhistoria vid göteborgs universitet

Övriga deltagare
Jens allwood, göteborgs universitet, mattias aurell, göteborgs universitet, staffan 

30 september

1 oktober

4
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edén, göteborgs universitet, Claes eriksson, kulturtuben, Pam fredman, göteborgs 
universitet, henric holmberg, göteborgs stadsteater, Ulf Johanson, göteborgs-Posten, 
alf Linderman, sigtunastiftelsen, agneta myreberg, sveriges radio, Jasenko selimovic, 
göteborgs stadsteater, ola sigurdson, göteborgs universitet, annika skott, göteborgs 
universitet, stig-magnus thorsén, göteborgs universitet

Seminariereferenter Ami Lönnroth, journalist och författare, och Johannes Lindvall, fil 
dr i statsvetenskap vid göteborgs universitet

2004  – 2009 DemografIsemInarIerna

DemografIska stÖrnIngar

Den hÅLLBara DemografIn
Inledningsanföranden av Martti Rantanen, Peter Westlund och Lars-Gunnar Krantz

hUr gÖr man en BefoLknIngsPrognos?
Inledningsanföranden av Leif Birgersson, Lutz Ewert och Ingvar Holmberg

DemografI oCh sJUkDomsPanorama
Inledningsanföranden av Gunnel Hensing, Cecilia Björkelund och Ingrid Sahlin

svarta sIffror oCh rÖDa BoLLar
Inledningsanföranden av Jan Kaaling och Ann Brinkmalm

framtIDen fÖr gÖteBorg. tJUgo stäDer eLLer en?
Inledningsanföranden av Pia Borg och Ingrid Johansson

4 - 2007

2 december 04

31 mars 05

6 oktober  05

21 februari 06

18 maj 06

22 mars 07
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regIonaL UtvanDrIng?
Inledningsanföranden av Lars Nordström och Lennart Nilsson

krIs I BefoLknIngsfrÅgan – eLLer tvärtom?
Inledningsanföranden av Martti Rantanen och Peter Westlund

 Brott och demografi
Inledningsanföranden av Sven-Åke Lindgren och Borghild Håkansson

”sannIngarna” om InvanDrIngen
Inledningsanföranden av Ulla Björnberg och Pia Borg

DemografI oCh JämstäLLDhet
Inledningsanföranden av Inger Rydström och Pia Götebo-Johannesson

gÖteBorgarnas mänskLIga rättIgheter
Inledningsanförande av  Erica Litzén

har vI en soCIaL fÖrsäkrIng I sverIge I Dag?
Inledningsanföranden av Lotta Vahlne Westerhäll och Jan Svensson

arrangörer
Göteborgs universitet och Göteborgs stad

7 - 2009

9 maj 07

2 oktober  07

29 januari 08

27 maj 08

14 oktober 08

29 januari  09 

1 juni  09
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att vara nÅgon eLLer vara nÅgon annan – Det är frÅgan
ett seminarium om identitet  och roller

Inledningsanföranden av Henric Holmberg, göteborgs stadsteater, och Sven-Eric Lied-
man, göteborgs universitet Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Caroline andréasson, skådespelare, Catharina Bergil, programchef, Ulf Bjereld, professor 
i statsvetenskap, Lena Dahlén, skådespelare, marie Demker, professor i statsvetenskap, 
hans hedberg, högskolerektor, mia höglund-melin, skådespelare, Pamela Jaskoviak, 
författare, Per-magnus Johansson, docent i idéhistoria, mats kjelbye, dramatiker, sven-
eric Liedman, professor i idéhistoria, Britt Liljewall, docent i historia, robert Lyons, 
teatervetare, merete mazzarella, professor i svensk litteratur, Petra revenue, dramatiker, 
ola sigurdson, docent i systematisk teologi, kerstin Wallin, journalist

värLDen som maskeraD
ett minisymposium om Carl michael Bellman

Anföranden av Lars Lönnroth, Carina Burman, Stina Hansson, Stefan Ekman och Hen-
rik Otterberg Sång av Martin Bagge

Övriga deltagare
Beata agrell, Bengt-ove Boström, anders franck, hans Ingvar hanson, Claes hylinger, 
Lisbeth Larsson, sara otterberg, Lena Ulrika rudeke, Börje räftegård

arrangörer
Göteborgs universitet och Albert Bonniers Förlag

kafka I vÅr värLD

Inledningsanföranden av Agneta Myreberg, Carl Harlén, Lars Fyhr och Gunnar Falke-
mark  Samtalsledare Lena Ulrika Rudeke 

Övriga deltagare
Lise-Lotte axelsson, göteborgsoperan, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, 
hasse Carlsson, folkteatern, anders franck, göteborgs universitet, Lis hellström 
sveningson, göteborgs-Posten, Lisa hjertén, folkteatern, niklas hjulström, folk  -
teatern, sven-eric Liedman, göteborgs universitet, Pia naurin, västra götalands-

 

2005

11 maj

17 maj

14 september
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regionen, kenneth orrgren, göteborgsoperan, kerstin Quentzer, västra götalands-
regionen, gugge sandström, folktetaern, Iwar Wiklander, skådespelare

arrangörer
Göteborgs universitet och Sveriges Radio

makIng LIthUanIan CULtUraL PoLICy

Inledningsanföranden av Irena Vaisvilaite, professor i historia vid vilnius universitet, och 
Irena Veisaite, professor i litteratur vid vilnius lärarhögskola Samtalsledare
Egle Rindzeviciute, södertörns högskola

Övriga deltagare
karin aronsson, Linköpings universitet, Ulla Berglindh, göteborgs universitet, Julius 
Dautartas, Litauens parlament, karina firkaviciute, Litauiska institutet, anders franck, 
göteborgs universitet, ruta kackute, Litauens parlament, salvija kazlauskaite, Litauens 
parlament, anders kreuger, södertörns högskola/malmö arts College, rolandas 
kvietkauskas, Litauens kulturministerium, martin Peterson, göteborgs universitet, 
audrone Pitreniene, Litauens parlament, Dalia teiserskyte, Litauens parlament, roma 
Zakaitiene, Litauens parlament,  Johan Öberg, göteborgs universitet

arrangörer
Göteborgs universitet,  Litauens ambassad och Litauiska institutet

sIkta mot stJärnorna 2105
ett seminarium om morgondagens musiksverige

Anföranden – med musikaliska inslag – av Jan Ling, Johanna Thür, Stefan Forssén, Åsa 
Bergman, Britta Stensson, Carl-Axel och Monica Dominique, Marie Bergman och 
Martin Bagge Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Jan-olof andersson, svenska visakademien, andrea arlid, musikstuderande, emanuel 
Blume, musikstuderande, håkan elmquist, svenska visakademien,  Lena hall-nilson, 
folkuniversitetet, Jan hammarlund, svenska visakademien, susanne Ivarsson olsson, 
kungälvs kulturskola, sid Jansson, svenska visakademien, Ulf Johanson, göteborgs-
Posten, torbjörn Johansson, svenska visakademien, musik i halland, hanne Juul, 
svenska visakademien, nordiska visskolan, Christoffer Lindahl, folkuniversitetet, maria 

5

30 september

28 oktober
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Lindström, svenska visakademien, anders malmström, musikcentrum väst, torbjörn 
möller, vara konserthus, Johan söderlund, musikstuderande, margareta thorbjörnsson, 
folkuniversitetet, Pernilla Warberg andersson, kultur och näringsliv, Christer Ågren, 
folkuniversitetet

arrangörer
Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien

konstens PoLItIska kraft

musik i afrikas konflikter

Inledningsanföranden av Mai Palmberg, nordiska afrikainstitutet, Stig-Magnus Thor-
sén, högskolan för scen och musik och Jonas Ewald, Institutionen för freds- och utveck-
lingsforskning

Övriga deltagare
Catharina Bergil, världskulturmuseet, Bengt-ove Boström, Jonsereds herrgård, 
göteborgs universitet, Lisen Dellenborg, socialantropologiska institutionen, göteborgs 
universitet, anders franck, Jonsereds herrgård, göteborgs universitet, viktoria hjern, 
världskulturmuseet, Ulf Johanson, göteborgs-Posten, Carina Laurusson, sensus,  
gunnar Lindgren, högskolan för scen och musik, göteborgs universitet, Jan Ling, 
musikforskare, eva niste, musiker, Britta olinder, engelska institutionen, göteborgs 
universitet, syna ouattara, socialantropologiska institutionen, göteborgs universitet, 
håkan thörn, sociologiska institutionen, göteborgs universitet, sofia Zinad, världs-
kulturmuseet, Paula Wiechowska, Centrum för afrikastudier, göteborgs universitet, 
Linnea Åhlander, frölunda kulturhus

Phallic, female, functional – in search for the Dna of art

Inledningsanförande av Felix de Rooy

Övriga deltagare
håkan Berg, fotograf, Catharina Bergil, världskulturmuseet, anders franck, gU, 
Pernilla Luttrop, världskulturmuseet, Johanna mannergren, gU, mats rosengren, gU, 
ola sigurdson, gU, stig-magnus thorsén, gU

5

14 oktober

17 november
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konst och makt och konstens makt

Inledningsanföranden av Joseph Backstein, Mark Nash och Sinziana Ravini

Övriga deltagare
Börje almqvist, valand, katarina andersson Winberg, valand, staffan Backlund, 
konstnär,  Joseph Backstein, Centre for Contemporary art, moskva, Bianca maria 
Barmen, konstnär, henric Benesch, hDk, mike Bode, valand, thomas Broomé, 
valand, Charlotte Bydler, Uppsala universitet, anders franck, Jonsereds herrgård, 
ann-Charlotte glasberg, valand, annsofie gråmunke, hDk, ylva gustafsson, västra 
götalandsregionen, stephen hurrel, valand, Borghild håkansson, göteborgs stad, 
annika Lundgren, valand, Johanna mannergren, frilansjournalist, mark nash, Central 
st martin’s College of art and Design, Jesper norda, valand, mats olsson, valand, 
sinziana ravini, simon roos, västra götalandsregionen, staffan schmidt, valand, 
esther shalev-gerz, valand, Bryndis snaebjernsdottir, valand, fredrik svensk, valand, 
stig-magnus thorsén, högskolan för scen och musik, Clara Ursitti, valand, arne-kjell 
vikhagen, valand, Johan Öberg, konstnärliga fakulteten

2005 – 2006 häLsan oCh samhäLLet

vinsten med vården

Inledningsanföranden av Per Eckerdal och Peter Lönnroth Samtalsledare Per Starke, 
Bräcke Diakoni, och Anders Franck, göteborgs universitet

Övriga deltagare
kajsa asklöf, frilansjournalist, gunnar Bjursell, göteborgs universitet, Christian 
Blomstrand, göteborgs universitet, Christina Doctare, läkare och författare, mats 
fahlgren, frilansjournalist, helge guthed, f d sjukhuschef, gunnel hensing, göteborgs 
universitet, Ingmar hesslefors, Bräcke Diakoni, saila horttanainen, Capio, Johan 
Jonsson, västra götalandsregionen, Jerry Larsson, Bräcke Diakoni, Lennart Lundin, 
sahlgrenska universitetssjukhuset, Åsa moberg, författare och journalist, Lars Pettersson, 
famna, Lennart råstam, Lunds universitet, katharina stibrant sunnerhagen, 
göteborgs universitet, kerstin Uvnäs-moberg, karolinska Institutet

8 december

5 oktober  05

5
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sjuk i onödan?
Inledningsanföranden av Lennart Råstam och Karin Johannisson Samtalsledare Anders 

Franck, göteborgs universitet

Övriga deltagare
kajsa asklöf,  frilansjournalist, gunnar Bjursell, göteborgs universitet, Bengt-ove 
Boström, göteborgs universitet, susanna Carolusson, psykolog och psykoterapeut, 
Christina Doctare, läkare och författare, Per eckerdal, Bräcke Diakoni, rolf ekman, 
göteborgs universitet, mats fahlgren, frilansjournalist, siwert gårdestig, försäkrings-
kassan, Ingmar hesslefors, Bräcke Diakoni, mats holmberg, kungälvs sjukhus, Jörgen 
knudtzon, sveriges television, Jerry Larsson, Bräcke Diakoni, Jörgen Larsson, göteborgs 
universitet, Lennart Lundin, sahlgrenska universitetssjukhuset, michael nilsson, arvid 
Carlsson Institutet, Björn ogéus, mössebergs kurort, Per starke, Bräcke Diakoni, 
kerstin Wallin, göteborgs-Posten, Peter Währborg, göteborgs universitet

endast för starka?

Inledningsanföranden av Christina Doctare, Gunilla von Bahr och Pam Fredman
Samtalsledare Anders Franck, göteborgs universitet

Övriga deltagare
Lars alerås, Bräcke Diakoni, kajsa asklöf, frilansjournalist, gunnar Bjursell, göteborgs 
universitet, Per eckerdal, Bräcke Diakoni, rolf ekman, göteborgs universitet, siwert 
gårdestig, försäkringskassan, Christina hagelthorn, psykoterapeut, gunnel hensing, 
göteborgs universitet, Ingmar hesslefors, Bräcke Diakoni, Jörgen knudtzon, sveriges 
television, Jerry Larsson, Bräcke Diakoni, alf Linderman, sigtunastiftelsen, Lennart 
Lundin, sahlgrenska universitetssjukhuset, Pia naurin, kultur:väst, michael nilsson, 
arvid Carlssoninstitutet, torbjörn nilsson, sportkonsult aB, Lennart råstam, Lunds 
universitet, marie offrell, k-kraft utbildningscenter, thomas schneider, vidarkliniken, 
Järna, ove sjöström, västra götalandsregionen, Per starke, Bräcke Diakoni, Lotta 
vahlne Westerhäll, göteborgs universitet, Leif Wallin, psykolog

2006

24 januari 06

30 mars 06
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Det BLÅ
ett seminarium om en färg och kulturhistorien kring den

Anföranden av Bengt Berg, Jan Ling, Börje Räftegård, Håkan Wettre och Åsa Wettre
Musikaliska och litterära inslag med Bengt Berg, Becke Hinnerson och Charlie Merwik 
Diktläsning av Birgitta Ulfsson Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
olle anderson, Ulla anderson, håkan Berg, Bengt-ove Boström, rolf ekman, monica 
englund, gun hellervik, Peter Lenken, stefan nilsson, ole Ingolf Jensen nyrén, 
margaretha Persson, anders Qwarnström, anna-Brita Wahlström, kerstin Wallin, 
Pernilla Warberg andersson, Birgitta Westergren Lenken

arrangörer
Göteborgs universitet och Heidruns förlag

margInaLIa tILL ett LIv
evert taube, multikonstnär och självbiograf

Anföranden av Pia Schmidt de Graaf, David Anthin, Lena Ulrika Rudeke, Olle Ed-
ström och Maria Taube ”Framföranden av musikantisk poesi”  Torbjörn Johansson, Olle 
Edström, Marita Rhedin och Martin Bagge Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
sture allén, svenska akademien, martin Bagge, svenska visakademien, eva Borgström, 
nationella sekretariatet för genusforskning, gU,  Inga-Britt fredholm, litterär 
sekreterare, katarina gustafsson, Liseberg aB, Dag hedman, Litteraturvetenskapliga 
institutionen, gU, Curt-eric holmquist, Liseberg aB, Pelle Johannisson, Liseberg 
aB, anders Larsson, göteborgs universitetsbibliotek, Lisbeth Larsson, Litteraturveten-
skapliga institutionen, gU, Lars Lönnroth, Litteraturvetenskapliga institutionen, gU, 
erik malmhav, Institutionen för kultur, estetik och medier, gU, ole moe, folkuniver-
sitetet, anders norberg, folkuniversitetet, margaretha thorbjörnson, folkuniversitetet, 
mats Wedin, Liseberg aB

arrangörer
Göteborgs universitet, Svenska Visakademien och Folkuniversitetet

6

25 april

3 maj
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vem taLar när orDet är frItt?
ett seminarium om yttrandefrihet

Inledningsanföranden av Johan Hirschfeldt och Yrsa Stenius Samtalsledare Anders 
Franck

Övriga deltagare
Ulla Berglindh, göteborgs universitet/ stiftelsen torgny segerstedts minne, Bengt-ove 
Boström, göteborgs universitet, Jonas eek, svenska kyrkan, mats ekdahl, styrelsen 
för psykologiskt försvar, erica hedin, Publicistklubben, karl-axel Jansson, stiftelsen 
torgny segerstedts minne/Publicistklubben, Pär-arne Jigenius, f chefredaktör och 
pressom-budsman, Ingela krantz, västra götalandsregionen/teologiskt forum, arne 
könig, svenska Journalistförbundet, kerstin Lökken, göteborgs universitet, Brian 
Palmer, harvard University, roland Persson, teologiskt forum, monica Påhlson, 
stiftelsen torgny segerstedts minne, mikael romanus, stiftelsen torgny segerstedts 
minne, mats rosengren, svenska ernst Cassirersällskapet, rosie rothstein, stiftelsen 
torgny segerstedts minne ola sigurdson, göteborgs universitet/teologiskt forum, hans 
schöier, tidigare chefred för eskilstuna-kuriren och ordf i yttrandefrihetsutredningen, 
Birgitta skarin frykman, göteborgs universitet/ stiftelsen torgny segerstedts minne, 
anders stendahl, stiftelsen torgny segerstedts minne

arrangörer
Göteborgs universitet, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne och Teologiskt 
forum i Göteborg

Den framtIDa regIonInDeLnIngen
arbetsmarknads-, utbildnings- och forskningspolitiken i ny tillämpning
exemplet västra götaland

Inledningsanföranden av Jan Edling, vInnova, Bengt-Olof Elfström, volvo aero, 
Deiaco Enrico, sIster, Inger Rydén-Bergendahl, ansvarskommittén, Bertil Törsäter, 
västra götalandsregionen Paneldiskussion mellan Kent Johansson, västra götalandsre-
gionen, Lennart Nilsson, Cefos, göteborgs universitet, Lennart Olausson, Business 
region göteborg, och Margareta Wallin Peterson, göteborgs universitet Samtalsledare 

6

4 maj

11 maj
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Lena Ulrika Rudeke, göteborgs universitet

Övriga deltagare
Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, Dan Brändström, riksbankens 
jubileumsfond, Johan Carlsten, Chalmers, gunnar Dahlström, göteborgs universitet, 
göran Duus-otterström, göteborgs universitet, Lars ekholm, riksbankens 
jubileumsfond, göran fock, västra götalandsregionen, anders franck, göteborgs 
universitet, agne furingsten, Partille kommun, Jan hallberg, göteborgs kommun    
-styrelse, maria Johansson, sIster, Leif Larsson, högskolan i skövde, staffan Lööf, 
högskolan i Borås, Jan s nilsson, f universitetsrektor, Lars nordström, västra göta-
landsregionen, kerstin norén, göteborgs universitet, robert odenjung, västsvenska 
Industri- och handelskammaren, Birgitta skarin frykman, göteborgs universitet, 
kerstin stigmark, riksbankens jubileumsfond, gunnar svedberg, göteborgs universitet, 
arne Wittlöv, göteborgs universitet, Ivan Öfverholm, Iva väst

arrangörer
Göteborgs universitet, Riksbankens jubileumsfond, Västra Götalandsregionen, VIN-
NOVA och SISTER

neW sCenes for InternatIonaL CooPeratIon
Björn hettne and Internationalisation of higher education

Anföranden av Maj-Lis Follér, göteborgs universitet, Helge Hveem, Department of 
Political science, oslo universitet, Bent Jörgensen, göteborgs universitet, Marguerite 
Mendell, karl Polanyi Institute of Political economy/ Concordia University, kanada, 
Candido Mendes, Universidade Candido mendes, Brasilien, S D Muni, Jawaharlal 
nehru University, Indien, Kerstin Norén, göteborgs universitet, Anthony Payne, Uni-
versity of sheffield, storbritannien, Timothy Shaw, Dalhousie University, kanada/Com-
monwealth Institute, storbritannien, och Gunnar Svedberg, göteborgs universitet
Samtalsledare Cecilia Uddén, sveriges radio

Övriga deltagare
hans abrahamsson, göteborgs universitet, Johan ahlgren, göteborgs universitet, Ulla 
Berglindh, göteborgs universitet, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, Dan 
Brändström, riksbankens jubileumsfond, Ingela elofsson, göteborgs universitet, allan 
eriksson, göteborgs universitet, Jonas ewald, göteborgs universitet, anders franck, 

6

14 – 15 juni



200

22 23

göteborgs universitet, mona fransehn, göteborgs universitet, Johanna fransson, 
göteborgs universitet, Pam fredman, göteborgs universitet, martin fritz, göteborgs 
universitet, nina gornitzka, norges forskningsråd, Birgitta hettne, Björn hettne, 
göteborgs universitet, Preben kaarsholm, roskilde universitet, Dora kos-Dienes, 
göteborgs universitet, helena Lindholm-schulz, göteborgs universitet, Jane Parpart, 
Department of International Development studies, Dalhousie University, kanada, 
amanda Peralta, göteborgs universitet, olav stokke, nUPI, stig-magnus thorsén, 
göteborgs universitet, Lena Wallensteen, globalakademin, Peter Wallensteen, Uppsala 
universitet

arrangör
Göteborgs universitet 

…I torgny segersteDts anDa

Inledningsanföranden av Eva Moberg, Arne Ruth, Jésus Alcalà och Åke Pettersson, alla 
mottagare av torgny segerstedts frihetspenna Samtalsledare Karl-Axel Jansson

Övriga deltagare
gunnar Bjursell, göteborgs universitet, nils Chöler, sveriges television, gunnar 
Dahlström, göteborgs universitet, haideh Daragahi, kvinnors rätt, maria edström, 
göteborgs universitet, Jonas eek, teologiskt forum, tomas forser, göteborgs universitet, 
anders franck, göteborgs universitet/stiftelsen torgny segerstedts minne, eva gesang-
karlström, statens museer för världskultur, helena holmberg, stiftelsen torgny 
segerstedts minne, Ingela krantz, teologiskt forum, mikael van reis, göteborgs-
Posten, Leif olsson, regissör och översättare, Ulla olsson, galleri göta, anita nilsson, 
Länsstyrelsen västra götaland, monica Påhlsson, stiftelsen torgny segerstedts minne, 
anna-Lena ringarp, sveriges radio, ola sigurdson, göteborgs universitet, eva 
stohlander-axelsson, Lunds universitet

arrangörer

Göteborgs universitet och Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

vems kUnskaP?
ett seminarium om bildningstraditioner och mångkultur

Inledningsanföranden av Birgitta Skarin Frykman, Kerstin Lökken, Eva Mark, Eina 

6

20 september

2 november
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Hagberg, Karin Wass och Kjell Malmgren Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Ulla Berglindh, göteborgs universitet, Björn-erik Brobäck, regional fortbildning – 
väst, eva Bünger, Partille kommun, gunnar Dahlström, göteborgs universitet, monika 
ejserholm, musik i väst, anette ek, Partille kommun, Catherine gillo, göteborgs 
universitet, Pia götebo Johannesson, göteborgs universitet, Lars hjertén, statens 
kulturråd, Ulla holmlid, kvinnofolkhögskolan, Leslie Johnson, göteborgs universitet, 
Lotta Lekvall, nätverkstan, malin Lindholm, göteborgs universitet, karl magnusson, 
statens museer för världskultur, Lina midholm, Institutet för språk och folkminnen, 
rasoul nejadmehr, västra götalandsregionen, Birgitta nesterud, göteborgs 
folkhögskola, kerstin svensson, trollhättans folkhögskola, karin Wass, göteborgs 
universitet, Lennart Weibull, göteborgs universitet, anna-Lena Öhman, trollhättans 
folkhögskola

arrangörer
Grundtviginstitutet och Jonsereds herrgård

framtIDens meDICIn
göran Johanssons 60-årsseminarium

Inledningsanföranden av Pam Fredman, Christina Doctare, Ren Jun och Olle Larkö 
Samtalsledare Lena Ulrika Rudeke

Övriga deltagare
göran Johansson, Lasse andré, göteborgs-Posten, gunnar Bjursell, göteborgs 
universitet, arvid Carlsson, göteborgs universitet, gunnar Dahlström, göteborgs 
universitet, Carina elmäng, göteborgs universitet, nils-gunnar ernstson, västra 
götalandsregionen, anders franck, göteborgs universitet, mattias hagberg, 
frilansjournalist, kicki Lindbergh, göteborgs-tidningen, eva Lundgren, gUJournalen, 
Lennart Lundin, sahlgrenska universitetssjukhuset, Peter Lönnroth, västra götalands-
regionen, håkan olausson, sahlgrenska universitetssjukhuset, ann-sofie sandberg, 
Chalmers, thomas schneider, vidarkliniken, fredrik spak, göteborgs universitet, 
elisabet stener-victorin, göteborgs universitet, gunnel Wallin, kommittén för 
alternativ medicin

 arrangör
 Göteborgs universitet 

6
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…DU skIftar orDens garn…
evert taube som språkkonstnär

Inledningsanföranden av Martin Nyström, Lena Ulrika Rudeke, Olle Edström och Sölve 
Ohlander ”Framföranden av musikantisk poesi”  Olle Edström, Marita Rhedin, Martin 
Bagge och Torbjörn Johansson Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Lars-gunnar andersson, göteborgs universitet, Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, 
mats Claesson, Partille bibliotek, Inga-Britt fredholm, litterär sekreterare, ylva 
gustafsson, västra götalandsregionen, Dag hedman, göteborgs universitet, Örjan 
hjorth, folkuniversitetet, gunnar källström, folkuniversitetet, Iris Lönnroth, 
humanistiska förbundet, Lars Lönnroth, göteborgs universitet, gert malmberg, 
göteborgs-Posten, anders norberg, folkuniversitetet, Pia schmidt de graaf, göteborgs 
universitetsbibliotek, Ulf sveningson, göteborgs-Posten, margaretha thorbjörnson, 
folkuniversitetet

 arrangörer
 Göteborgs universitet, Svenska Visakademien och Folkuniversitetet

hImLen Över asPen
ett seminarium om människan i universum

Inledningsanföranden av Marie Rådbo, Aadu Ott och Clas Svahn Samtalsledare Stefan 
Nilsson

Övriga deltagare
göran Berger, folkuniversitetet, sara Blom, svenska kyrkan, Bengt-ove Boström, 
göteborgs universitet, gunnar eriksson, kungliga musikaliska akademien och 
göteborgs universitet, mats fahlgren, Pratminus reportage, anders franck, göteborgs 
universitet, sven grahn, rymdbolaget, Ulf Johanson, göteborgs-Posten, Björn 
Jonson, Chalmers, Dan kiselman, svenska astronomiska sällskapet, Johan kärnfelt, 
göteborgs universitet, hans Liljenström, sveriges lantbruksuniversitet, alf Linderman, 
sigtunastiftelsen

6 - 2007

14 december

2007
9 februari
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art, PhILosoPhy anD the sPIrIt of oBJeCtIvIty

Inledningsanförande av Arunas Gelunas, konstakademin i vilnius Panel Arunas Gelu-
nas, Mika Hannula, finska konstakademin/göteborgs universitet och Mats Rosengren, 
södertörns högskola Samtalsledare Johan Öberg

Övriga deltagare
marie Bergdahl, västra götalandsregionen, mike Bode, göteborgs universitet, magnus 
Bärtås, göteborgs universitet, tina Carlsson, göteborgs universitet, David Crawford, 
göteborgs universitet, Lena Dahlén, göteborgs universitet, kajsa g eriksson, göteborgs 
universitet, anders franck, göteborgs universitet, andreas gedin, göteborgs universitet, 
henrik hamboldt, göteborgs universitet, Lena Israel, göteborgs universitet, Leslie 
Johnson, göteborgs universitet, alciray kiryaman, göteborgs universitet, Johannes 
Landgren, göteborgs universitet, marco munoz, göteborgs universitet, einar nielsen, 
göteborgs universitet, Per-anders nilsson, göteborgs universitet, royner norén, 
göteborgs universitet, Leif olsson, regissör och översättare, mats olsson, göteborgs 
universitet, Johan norrback, göteborgs universitet, martin Peterson, göteborgs 
universitet, anders reinholdsson, svenska kyrkan, ragnhild sandberg Jurström, 
göteborgs universitet, kersti sandin Bülow, göteborgs universitet, staffan schmidt, 
göteborgs universitet, anders tykesson, göteborgs universitet

arrangörer
Göteborgs universitet, Litauens ambassad och Litauiska institutet

forUm fÖr framtIDens oPera

ett projekt och en seminarieserie som skall stimulera till forskning, nytänkande och vida-
reutveckling av musikdramatiken. Projektet skall också tillvarata värdefull yrkeskunskap 
inom operaområdet och göra den tillgänglig för både yrkesverksamma och en intresserad 

allmänhet.

Deltagare               
B tommy andersson, göteborgs universitet, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, 
Jonas forssell, malmö opera och musikteater, göran gademan, göteborgsoperan, 
hans gefors, Lunds universitet, hans hedberg, göteborgs universitet, agneta 
myreberg, sveriges radio, eva nässen, göteborgs universitet, kenneth orrgren, 
göteborgs konserthus, nils spangenberg, vadstena-akademien

arrangörer
Göteborgs universitet och Sveriges Radio

15 februari

7

12 april
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the mIgratIon ChaLLenge
melting Pots or seething Cauldrons?
some Perspectives on Pluralism in the 21st Century

Inledningsanförande av Peter Rose, smith College, massachusetts Samtalsledare Bengt-
Ove Boström

Övriga deltagare
helena ahlm, göteborgsInitiativet, Jens allwood, göteborgs universitet, Ulla 
Berglindh, göteborgs universitet, miguel Benito, Immigrantinstitutet, frida Boräng, 
göteborgs universitet, nils Chöler, sveriges television, magnus engelbrektsson, västra 
götalandsregionen, Bella ghajavand, amnesty, randi myhre, göteborgs universitet, 
rasoul nejadmehr, västra götalandsregionen, anna Persson, göteborgs universitet, 
mikael ringlander, svenska kyrkan, hedwig rose, smith College, massachusetts, 
fredrik sjögren, göteborgs universitet

arrangör
Göteborgs universitet

sJäLvmorD som oLyCksfaLL
nya perspektiv på skadeprevention

Anföranden av Ragnar Andersson,  karlstads universitet, Jan Beskow, västsvenska nät-
verket för suicidprevention, Sven Bremberg, statens folkhälsoinstitut, Tomas Fredlund, 
vägverket, Bo Henricsson, arjeplogs kommun, Thomas Gell, räddnings-verket, Jonas 
Lindgren, rättsmedicinalverket, Mikael Ljung, safer, Chalmers, Göran Melin, rädd-
ningstjänsten, Kristina Pollack, försvarsmaktens högkvarter, och
Helena Silfverhielm, socialstyrelsen.Samtalsledare Jan Beskow

Övriga deltagare
Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, Ingvor Blom, västsvenska nätverket för 
suicidprevention, Pia Carlson, reportagebörsen, thomas ekman, Polismyndigheten 
i västra götaland, Bengt eliasson, hallands läns landsting, karin engdahl, västra 
götalandsregionen, Lars engerström, sos alarm, Lina eriksson, statens folkhälso-
institut, anders franck, göteborgs universitet, mia franzén, Liberala kvinnor, rutger 
gram, västra götalandsregionen, Claes Jenninger, mediepedagog, Pernilla Larsson, 
karolinska institutet, Jonas Lindgren, rättsmedicinalverket, kerstin norrbin, sos 
alarm, astrid Palm-Beskow, Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning, Ingela 
thalén, BrIs, kerstin Wallin, textfixaren, monica Wennblom, västsvenska nätverket 
för suicidprevention

17 april

7

25 april
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arrangörer
Göteborgs universitet och Västsvenska Nätverket för suicidprevention med stöd av 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål

av hJärnans LUst…
ett möte mellan neuroforskare och pedagoger

Inledningsanföranden av Rolf Ekman, göteborgs universitet, Gunnel Berlin, Annika 
Harrysson och Eva Dal, Åsenskolan i kungshamn, Ulla Berglindh, göteborgs universi-
tet, Michael Nilsson, göteborgs universitet, Aadu Ott, göteborgs universitet, och Anna 
Takanen, göteborgs stadsteater Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
gunila ambjörnsson, författare och regissör, Peter arndt, Åsenskolan, kungshamn, 
harriet aurell, alma folkhögskola, gunnel Berlin, Åsenskolan, kungshamn, Cecilia 
Bjursell, göteborgs universitet, gunnar Bjursell, göteborgs universitet, Lars Björklund, 
Linköpings universitet, Christian Blomstrand, göteborgs universitet, anders källström, 
västsvenska Industri- och handelskammaren, Pär a Larsson, fyrbodalinstitutet, kicki 
Lindbergh, göteborgs-tidningen, thomas Lindén, västra götalandsregionen, Carl 
olivestam, göteborgs universitet, maria runklint, arbetsförmedlingen, anita sandahl, 
högskolan i Jönköping, Jan skogström, scandinavian Communication sC aB,  Leif 
Ulriksson, högskolan i Jönköping, kerstin Wallin, textfixaren, susanne Wolmesjö, 
Bosöns idrottsfolkhögskola

arrangör
Göteborgs universitet med stöd av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga 
m fl ändamål

toLeransens gränser

Inledningsanföranden av Ola Sigurdson, göteborgs universitet, och Marie Demker, 
göteborgs universitet Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
maj-Britt anckar, stiftelsen torgny segerstedts minne, gunnar Bjursell, göteborgs 

7
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universitet, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, gabriel Byström, göteborgs-
Posten, gunnar Dahlström, göteborgs universitet, Jonas eek, svenska kyrkan, agne 
furingsten, Partille kommun, eva gesang-karlström, statens museer för världskultur 
ylva gustafsson, västra götalandsregionen, gunilla Ivarsson, sveriges radio, karl-axel 
Jansson, stiftelsen torgny segerstedts minne/Publicistklubben, Lars Lilled, göteborgs 
stad, Brian Palmer, Uppsala universitet, monica Påhlsson, stiftelsen torgny segerstedts 
minne, anneli rogeman, tidningen vi, anders stendahl, stiftelsen torgny segerstedts 
minne, Birgitta skarin frykman, göteborgs universitet/stiftelsen torgny segerstedts 
minne, Ingela Zacharoff, frilansskribent

 arrangörer
 Göteborgs universitet, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne och Teologiskt forum i  

 Göteborg

svenska vItterhetssamfUnDets JUBILeUmssemInarIUm

Anföranden av Sture Allén, Barbro Ståhle-Sjönell, Yvonne Leffler,  Petra Söderlund, 
Stina Hansson, Mats Malm och Johan Svedjedal Sång av Martin Bagge Uppläsning av 
Iwar Wiklander

Övriga deltagare
solveig allén, Lars-gunnar andersson, Åsa arping, gunnar Bjursell, Bengt-ove 
Boström, Brittmo Bernhardsson, gunnar Dahlström, anders franck, Patrick gibson, 
Bengt k Å Johansson, Birger karlsson, Lena rogström, Birgitta Ulfsson

arrangörer
Göteborgs universitet och Svenska Vitterhetssamfundet med stöd av Kungliga Veten-
skaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

vem äger evert taUBe?

Anföranden av David Anthin, Bo Strömstedt, Lena Ulrika Rudeke, Inga-Britt Fredholm 
och Dag Hedman  ”Framföranden av musikantisk poesi”  Torbjörn Johansson, Marita 
Rhedin, Olle Edström, Britt Ling och Martin Bagge Samtalsledare Anders Franck

7

22 maj
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Övriga deltagare
solveig allén, sture allén, svenska akademien, Lars-gunnar andersson, göteborgs 
universitet, Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, Lars-göran Carlson, taubesällskapet, 
Ludde edgren, göteborgs universitet, Pia graaf, göteborgs universitet, katarina 
gustafsson , Liseberg aB, ylva gustafsson, västra götalandsregionen, hans hagelqvist, 
Dag hedman, göteborgs universitet, Iris Lönnroth, humanistiska förbundet, Lars 
Lönnroth, göteborgs universitet, Jens möller, sveriges radio, anders norberg, folk-
universitetet, sölve ohlander, göteborgs universitet, anders Palm, Lunds universitet,  
Johan stenström, Lunds universitet, margaretha thorbjörnson, folkuniversitetet

arrangörer
Göteborgs universitet, Svenska Visakademien och Folkuniversitetet

stUDentkÅrerna, kvaLIteten oCh stUDentInfLytanDet
ett seminarium om avvecklingen av kår- och nationsobligatoriet 

Anföranden av Stefan Björk, karlstads studentkår, Bengt-Ove Boström, göteborgs uni-
versitet, Louise Callenberg, Uppsala studentkår, Lena Fries, karlstads universitet, Erland 
Ringborg, obligatorieutredningen, Crister Skoglund, södertörns högskola, och Gustav 
Öberg, obligatorieutredningen.Samtalsledare Jens Christian Berlin

Övriga deltagare
Caroline ahl, högskolan i Borås, mikaela Dolk, Lunds Universitets studentkårer, Jill 
ericson, studentkåren vid högskolan väst, Björn I eriksson, Chalmers, Per fagrell, 
högskolan väst, marianne granfelt, Lunds universitet, Lars hedegård, studentkåren 
i Borås, sonja huldén, obligatorieutredningen, martin Irding, Chalmers studentkår, 
einar Lauritzen, Uppsala universitet, moa neuman, göteborgs förenade studentkårer, 
elin rosenberg, sveriges förenade studentkårer, Pelle rödin, sveriges förenade 
studentkårer, Lennart Weibull, göteborgs universitet, sara Wennerholm, studentkåren i 
skövde, Caroline Öhman, göteborgs Universitets studentkårer

arrangörer 
Göteborgs universitet, Göteborgs Universitets Studentkårer, Göteborgs Förenande 
Studentkårer och Sveriges förenade studentkårer

7
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Den goDa vÅrDen 

 Inledningsanförande av Åsa Moberg Boije Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Christina Berg, Bräcke Diakoni, Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, Bengt-ove 
Boström, göteborgs universitet, susanna Carolusson,  sfkh, Carolusson & Carolusson 
aB , Per eckerdal, Bräcke Diakoni, valdemar erling, kungälvs sjukhus, mats fahlgren, 
Pratminus reportage, agne furingsten, Partille kommun, Ingmar hesslefors, Bräcke 
Diakoni, Jerry Larsson, sahlgrenska universitetssjukhuset, Ingalill Lindström, västra 
götalandsregionen, Åsa Lundgren-nilsson, göteborgs universitet, Peter Lönnroth, 
västra götalandsregionen, anders möller, nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, 
michael nilsson, göteborgs universitet, Lars Pettersson, famna, Lars seligman, 
hemsjukvården Centrum, göteborg, robert sinclair, västra götalandsregionen, Per 
starke, Bräcke Diakoni, kerstin Wallin, textfixaren

arrangörer
Göteborgs universitet och Bräcke Diakoni

DIkt fÖr DIrektÖrer
ett seminarium om skönlitteraturens betydelse för näringslivet

Inledningsanföranden av Leif Alsheimer, ledarskapskonsult och kunskapspristagare, Ulla 
Berglindh, göteborgs universitet, Gabriel Byström, göteborgs-Posten, Ellen Mattson, 
författare och Karin O’Connor, kultur och näringsliv Samtalsledare Pernilla Warberg, 
kultur och näringsliv, och Anders Franck, göteborgs universitet

Övriga deltagare
gunnar Dahlström, göteborgs universitet, Christer ekholm, göteborgs universitet, 
arne ekman, nationalencyklopedin, agne furingsten, Partille kommun, ylva 
gustafsson, västra götalandsregionen, henric holmberg, göteborgs stadsteater, arne 
Järtelius, nationalencyklopedin, Åke Lindén, västra götalandsregionen, anna Lena 
Lundquist, Lundquists antikvariat, Carlo mandini, elite Plaza hotel, eva möller, 
nationalencyklopedin, Pia naurin, västra götalandsregionen, Ingrid norrman, 
göteborgs-tidningen, Carl toshach, folkuniversitetet, Peter Wahlqvist, Wahlqvist 
scandinavian expression, Pia Wahlqvist, Wahlqvist scandinavian expression

arrangörer
Göteborgs universitet, Kultur och Näringsliv Väst och Nationalencyklopedin

7
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”hJärna LIte stress”
Workshop för neuroforskare och pedagoger

Anföranden av Carl Olivestam, Rolf Ekman, Ulla Berglindh och Aadu Ott Samtalsledare 
Carl Olivestam

Övriga deltagare
emma augustsson, göteborgs universitet, Peter Baeza, göteborgs universitet, 
gunnel Berlin,  Åsenskolan, kungshamn, Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, Lars 
Björklund, Linköpings universitet, annica Dahlström, göteborgs universitet, eva Dal, 
Åsenskolan, kungshamn, ann-katrin eeg-olofsson, göteborgs universitet, gunnel 
eriksson, gunnel eriksson Utbildning, anita hjorth, göteborgs universitet, anders 
franck, göteborgs universitet, Bengt J Johansson, göteborgs universitet, håkan 
nilsson, högskolan i skövde, michael nilsson, göteborgs universitet, Ulrika nordh, 
kongahällagymnasiet, arne nyberg, Chalmers/göteborgs universitet, anita sandahl, 
högskolan i Jönköping, Jan skogström, scandinavian Communication sC aB, karin 
stolpe, Linköpings universitet, henrik Zetterberg, göteborgs universitet, Carina Åhrén, 
göteborgs universitet

arrangör
Göteborgs universitet

the LearnIng BraIn
Workshop för neuroforskare och pedagoger

Anföranden av Katrin Hille, Universität Ulm, Mona Holmqvist, högskolan i kristian-
stad, och Charles Hopkins, york University, toronto Samtalsledare Carl Olivestam

 Övriga deltagare
Peter Baeza, göteborgs universitet, gunnel Berlin, Åsenskolan, kungshamn, Cecilia 
Bjursell, göteborgs universitet, rolf ekman, göteborgs universitet, kjell fagéus, Det 
dubbla greppet anders franck, göteborgs universitet, eric hanse, göteborgs universitet, 
anita hjorth, göteborgs universitet, Bengt J Johansson, göteborgs universitet, 
michael nilsson, göteborgs universitet, aadu ott, göteborgs universitet, marie 
rådbo, göteborgs universitet, anita sandahl, högskolan i Jönköping, Jan skogström, 
scandinavian Communication sC aB töres theorell, karolinska institutet, Christina 
thörnell, göteborgs universitet, Carina Åhrén, göteborgs universitet

7
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samarBetet krIng havsmILJÖn
norsk-svensk konferens om maritim forskning och utveckling

Deltagare
Jarle aarbakke, Universitetet i tromsö, Petter aasen, högskolan i vestfold, sara andrén, 
Utrikesdepartementet i sverige, stefan Bengtsson, Chalmers, Carl Bennet, göteborgs 
universitet, anders Carlberg, västra götalandsregionen, Boo edgar, Chalmers, anne-
kjersti fahlvik, norges forskningsråd, odd fosseidbraaten, norska ambassaden i 
stockholm, Pam fredman, göteborgs universitet, ralf galme, norska generalkonsulatet 
i göteborg, hilde-kristine hansen, närings-/handelsdepartementet i norge, marius 
Imset, högskolan i vestfold, trond Jörgensen, Universitetet i tromsö, mikael klingberg, 
voksenaasen, rikke Lind, närings-/handelsdepartementet i norge, magnus Lindberg, 
saab, anna Lindholm, göteborgs universitet, tor Charles Lund, högskolan i vestfold, 
ole Jörgen Lönne, Universitetet i tromsö, anders marberg, Chalmers, Per nilsen, 
närings-/handelsepartementet i norge, nina Prebensen, Universitetet i tromsö, marit 
reigstad, Universitetet i tromsö, olle rutgersson, Chalmers, mikael sahlin, svenska 
ambassaden i oslo, margaret slettevold, Utrikesdepartementet i norge, martina 
smedberg, Utrikesdepartementet i sverige, Duy tho Do, högskolan i vestfold, David 
turner, göteborgs universitet, Bertil törsäter, västra götalandsregionen, axel Wenblad, 
fiskeriverket, hans Wolf-Wats, Umeå universitet

arrangör
Göteborgs universitet

Den goDa skoLan

Inledningsanförande av John Steinberg Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Ingemar Berlin, göteborgs folkhögskola, Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, Bengt-
ove Boström, göteborgs universitet, Christer Brosché, helsjöns folkhögskola, Per 
eckerdal, Bräcke Diakoni, rolf ekman, göteborgs universitet, mats fahlgren, Prat-
minus reportage, Claus forum, Baggiums praktiska gymnasium, agne furingsten, 
Partille kommun, klara gustafsson, göteborgs universitets studentkårer, Ingmar 
hesslefors, Bräcke Diakoni, eva klingnäs, göteborgs universitets studentkårer, Jerry 
Larsson, sahlgrenska universitetssjukhuset, Lisbeth malm, kullaviks montessoriskola, 

7
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Birgitta nesterud, göteborgs folkhögskola, Lars-erik olsson, göteborgs universitet, 
aadu ott, göteborgs universitet, Björn ringholm, göteborgsregionens kommunal-
förbund, Per starke, Bräcke Diakoni, ninni trossholmen, göteborgs universitet, Jonas 
Österberg, myndigheten för skolutveckling

arrangörer
Göteborgs universitet och Bräcke Diakoni

BILDen av PsykIatrIn 

Anföranden av Ilan Chabay, Lars Hansson och Cecilia Brain Samtalsledare Lennart 
Lundin

Övriga deltagare
ann-Christine andersson-arntén, göteborgs universitet, Jonas eberhard, Lunds 
universitet, rolf ekman, göteborgs universitet, anders franck, göteborgs universitet, 
agne furingsten, Partille kommun, anne Johansson, göteborgs-Posten, yvonne 
karlsson, kooperatörshuset, göteborgs stad, kyra marie Landzelius, göteborgs 
universitet, Lennart Lundin, Psykiatri sahlgrenska, Ulf malm, göteborgs universitet, 
Åsa moberg Boije, författare och journalist, eva nilsson Bågenholm, sveriges Läkar-
förbund, malin nordgren, Dagens nyheter, eva olofsson, sveriges riksdag, göran 
samuelsson, sahlgrenska universitetssjukhuset, Ingela skärsäter, göteborgs universitet, 
Per torell, schizofreniförbundet, annika tännström, västra götalandsregionen, margda 
Waern, göteborgs universitet, kerstin Wallin, textfixaren

arrangörer
Göteborgs universitet och Psykiatri Sahlgrenska

Den goDa omsorgen

Inledningsanförande av Bengt Westerberg Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, siv Bäck-Pettersson, fyrbodalinstitutet, Per 
eckerdal, Bräcke Diakoni, mats fahlgren, Pratminus reportage, agne furingsten, 
Partille kommun, elisabeth green, Bräcke Diakoni, Bertil hansson, guldkantsrådet, 
änggårdsbacken, Ingmar hesslefors, Bräcke Diakoni, Ingela krantz,skaraborgsinstitutet, 

7

9 november

14 november
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Jerry Larsson, sahlgrenska universitetssjukhuset, Ingrid Löfstaf, Bräcke Diakoni, anders 
möller, nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Björn ogéus, rehab Center mösse-
berg, Per starke, Bräcke Diakoni agneta starfelt, göteborgs stad, katharina stibrant 
sunnerhagen, göteborgs universitet, margaretha thorbjörnson, folkuniversitetet, ninni 
trossholmen, göteborgs universitet,  Joakim Öhlén, göteborgs universitet, helena 
Östlund, socialpolitik

arrangörer
Göteborgs universitet och Bräcke Diakoni

nanoteknoLogIn – LÖften eLLer hot?

Inledningsanföranden av Bengt Kasemo, Chalmers, och Hans Glimell, göteborgs uni-
versitet Samtalsledare Carl Toshach

Övriga deltagare
kerstin ahlström, vuxenutbildningen i Borås, mats alme, Burgårdens 
utbildningscentrum, Bengt andersson, vuxenutbildningen i Borås, magnus andersson, 
ale gymnasium, tom Boholm, fässbergsgymnasiet, annika eklund, Burgårdens 
utbildningscentrum, anders franck, göteborgs universitet, herman fälth, Ingrid 
segerstedtgymnasiet, Lena hall nilson, folkuniversitetet, Bitte Johansson, Burgårdens 
utbildningscentrum, tommy Lindfors, Burgårdens utbildningscentrum, Lars nilsson, 
vuxenutbildningen i Borås, Bo norell, nösnäsgymnasiet, adam rosenhöjd, ale 
gymnasium, karl-gustaf råsmark, Burgårdens utbildningscentrum, eva staxäng, 
göteborgs universitet, ronnie ståhle, nösnäsgymnasiet, Carina svensson, Burgårdens 
utbildningscentrum, mats thorén, Burgårdens utbildningscentrum, Camilla 
trönsdal, nösnäsgymnasiet, Linnéa tångne, magnus Åbergsgymnasiet, Carin törner, 
kemikalieinspektionen, monica Åkerman, ale gymnasium

arrangör
Folkuniversitetet

7
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taLa eLLer tIga?
forskningens roll i media och samhällsdebatt

Anföranden av Bo Rothstein och Yrsa Stenius Samtalsledare Lena Hall Nilson

Övriga deltagare
göran Berger, folkuniversitetet, anders franck, göteborgs universitet, torkel 
hagström, naturhistoriska museet, Ulla hammarén, folkuniversitetet, Linnea hassis, 
folkuniversitetet, gunilla Ivarsson, genus/mångfald/media, Peter Jagers, folkuniversi-
tetet, kerstin Lökken, göteborgs universitet, anna Levrén, folkuniversitetet, Lennart 
Lundin, Psykiatri sahlgrenska, Lisa miklos, folkuniversitetet, Christina mårtensson, 
folkuniversitetet, stefan nilsson, göteborgs universitet, Lena olsson, gUJournalen, 
anette riedel, folkuniversitetet, Carl toshach, folkuniversitetet, Pontus Wennerlund, 
volvo, marie-Louise Winqvist, folkuniversitetet, tore Winqvist, folkuniversitetet, 
solveig Zäll, folkuniversitetet

arrangör
Folkuniversitetet

Det DUBBLa grePPet
ett dialogseminarium om bildning och teknologi

Framträdanden av Bo Göranzon, Love Derwinger och Sven-Eric Liedman Samtalsledare 
Bo Göranzon

Övriga deltagare
Christer andersson, Järnhälsan, håkan Berg, the silent studio, Johan Berglund, 
kungliga tekniska högskolan, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, rolf ekman, 
göteborgs universitet, maxim fris, göteborgs universitet, anders franck, göteborgs 
universitet, nils friberg, vattenfall, karin havemose, högskolan i Jönköping, 
henric holmberg, göteborgs stadsteater, anette Jahnke, göteborgs universitet, 
Lars-eric Uneståhl, skandinaviska ledarhögskolan, Örebro, henrik Åhsberg, västra 
götalandsregionen

arrangörer
Göteborgs universitet och Det dubbla greppet

7
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mUsIkens tJänanDe fUnktIon

Anförande av Johannes Landgren

Övriga deltagare
Ingela andersson, folkuniversitetet, roger andersson, svenska kyrkan, Ingemar 
Birgersson, svenska kyrkan, Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, gunnar Bjursell, 
göteborgs universitet, Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, håkan Dahl, 
göteborgs universitet, olle edström, göteborgs universitet, anders franck, göteborgs 
universitet, olle Larkö, göteborgs universitet, Lars Lilliestam, göteborgs universitet, 
michael nilsson, göteborgs universitet, kerstin Quentzer, västra götalandsregionen, 
eva staxäng, göteborgs universitet, helena Wessman, göteborgs universitet

arrangör
Kultur och hälsa

sJäLens fIenDe heter kvaLItet

Anföranden av Göran Berger och Sven-Eric Liedman Samtalsledare Gunnar Dahlström

Övriga deltagare
Jan-erik alfredsson, sensus, Ingela andersson, folkuniversitetet, Ulla Berglindh, 
göteborgs universitet, Björn-erik Brobäck, regional fortbildning väst, ann-
kristin falkeby, Ljungskile folkhögskola, anders franck, göteborgs universitet, 
torkel hagström, göteborgs naturhistoriska museum, mats havström, göteborgs 
folkhögskola, Lena Jagers Bladini, västra götalandsregionen, malin koldenius, 
regionbibliotek västra götaland, Lennart Lundin, sahlgrenska universitetssjukhuset, 
tomas rydsmo, Ljungskile folkhögskola, Birgitta skarin frykman, göteborgs 
universitet, ann strömberg, göteborgs naturhistoriska museum, Carl toshach, 
folkuniversitetet, Johan Öberg, göteborgs universitet

arrangör
Folkuniversitetet

konsten som maktens sPegeL

Inledningsanförande av Pia Areblad  Framträdanden av Jonas Fröberg, Robert Bolin 
och Magnus Östman Panelsamtal mellan Helena Nyhus, Gunnar Falkemark  och Olle 

2008

29 januari

1 februari 

12 mars
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Ludvigsson Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
kerstin alnebratt, göteborgs universitet, Jonas anderson, stiftelsen framtidens kultur, 
Johan andinsson, Design Communication, Camilla Berger, saaB, gunnar Bjursell, 
göteborgs universitet, David Björklund, kontakta Produktion, oskar Broberg, 
göteborgs universitet, khuanla Chalardyaem, If metall, kenny genborg, göteborgs-
Posten, Bo harringer, filmateljén, gunilla Ivarsson, genus/mångfald/media, Ingrid 
Jakobson, Chalmers, Ulrika Jonasson, kultur och näringsliv, annette karlsdotter, volvo
anders kinnander, Chalmers, Jon Liinasson, skådebanan västra götaland, Birgit 
mellgren, volvo, Björn ohlsson, göteborgs universitet, Christer Åkerlund, Consat 
engineering

arrangörer
Göteborgs universitet, Skådebanan Västra Götaland och Teater Spira

”haDe Jag knyCkt Den haDe Det väL gÅtt fortare…”
evert taubes musik

Anföranden av Olle Edström, Lars Lilliestam, Marita Rhedin och Märta Ramsten 
”Framföranden av musikantisk poesi”  Lars Klevstrand, Olle Edström, Marita Rhedin 
och Christoffer Lindahl Samtalsledare Lars Lönnroth

Övriga deltagare
Ingela andersson, folkuniversitetet, martin Bagge, svenska visakademien, håkan Berg, 
the silent studio, Lars göran Carlsson, taubesällskapet, anders franck, göteborgs 
universitet, Inga-Britt fredholm, litterär sekreterare, Pia graaf, göteborgs universitet, 
torbjörn Johansson, svenska visakademien, Iris Lönnroth, humanistiska förbundet, 
Leif olsson, dramatiker och översättare, magnus Persson, folkuniversitetet, margaretha 
thorbjörnson, folkuniversitetet, totte Wiberg, Bok & marknad

arrangörer
Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien

Det nya foLkhemmet

Anföranden av förre statsministern Ingvar Carlsson, Jenny Andersson, Institutet för 
framtidsstudier, och Barbro Hedvall, Dagens nyheter Samtalsledare Anne-Marie Lind-

13 mars 

8 april

8
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gren, arbetarrörelsens tankesmedja

Övriga deltagare
Carl Bennet, göteborgs universitets styrelse, henrik Björck, göteborgs universitet, kajsa 
Borgnäs, socialdemokratiska studentförbundet, gunnar Bjursell, göteborgs universitet, 
Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, Lars Bäckström, västra götalands län, 
marie Demker, göteborgs universitet, mats fahlgren, Pratminus reportage, anders 
franck, göteborgs universitet, Bengt göransson, tidigare statsråd,  Lars hjertén, 
stiftelsen framtidens kultur, frida Johansson metso, Liberala ungdomsförbundet, 
göran Johansson, göteborgs stad, kent Johansson, västra götalandsregionen, fredrika 
Lagergren, göteborgs universitet, sven-eric Liedman, göteborgs universitet, mikael 
ringlander, kultursamverkan i göteborgs stift, Daniel suhonen, ssU, Lotta vahlne 
Westerhäll,  göteborgs universitet, anders Wejryd, svenska kyrkan

arrangör
Göteborgs universitet

sPeLet om samtaLsUtrymmet

Anföranden av Ulrika Knutson och Elisabeth Engdal Samtalsledare Bengt-Ove Boström

Övriga deltagare
maria arnstad, språktidningen, Johan Berglund, kungliga tekniska högskolan, 
sewilius Berg, aBf, nils Chöler, sveriges television, kjell fagéus, Det dubbla greppet, 
sidsel flock Bachmann, norges forskningsråd, anders franck, göteborgs universitet, 
Bo göranzon, kungliga tekniska högskolan/Det dubbla greppet, gunilla hammer, 
göteborg&Co, anders karlqvist, kungliga vetenskapsakademien, eva krutmeijer, 
vetenskapsrådet, alf Linderman, sigtunastiftelsen, Lena Ulrika rudeke, göteborgs 
universitet, eva staxäng, göteborgs universitet, karin e Wenander, göteborgs stad, 
Lena Wollin, vetenskapsrådet

arrangörer
Göteborgs universitet och Vetenskapsfestivalen

stagneLIUs oCh narCIssUsmyten
ett seminarium om ett nyskrivet operaverk

Inledande samtal mellan kompositören Roger Johansson och litteraturforskaren Paula 

8

15 april

13 maj
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Henrikson Samtalsledare Sture Allén

Övriga deltagare
tina andersson, göteborgs konserthus, Lise-Lotte axelsson, göteborgsoperan, Brittmo 
Bernhardsson, Brew house göteborg, margareta Brillioth, musik och teater i sörmland, 
sture Carlsson, svensk scenkonst, gunnar Dahlström, göteborgs universitet, Catarina 
gnosspelius, Läckö slott, Ingemar henningsson, göteborgs universitet, anna maria 
koziomtos, göteborgs universitet, Ingela malmberg, musik och teater i sörmland, 
kenneth orrgren, Brew house göteborg, rut Pergament, göteborgsoperan, karolina 
thyne, Läckö slott, anders Wiklund, göteborgs universitet

arrangörer
Göteborgs universitet, Brew House Göteborg och Svensk Scenkonst

mÖten Över gränserna
ett seminarium om interkulturell dialog

Anföranden av Mohamed El Abed, Geza Nagy och Sally Boyd Samtalsledare Seroj Gha-
zarian

Övriga deltagare
staffan edén, göteborgs universitet, anders franck, göteborgs universitet, eva gesang 
karlström, statens museer för världskultur, sven gustafsson, göteborgs stad, Pia götebo 
Johannesson, göteborgs universitet, gunilla Ivarsson, genus, mångfald, media, Dora 
kòs-Dienes, göteborgs universitet, siv karlström, sDf gunnared/göteborgs univer-
sitet, Ulf källström, göteborgs stad, Lars Lilled, göteborgs stad, Jens Lisell, göteborgs 
stad, elisabet Litsmark nordenstam, elitor aB, Peter rundkvist, föreningen världsbyn, 
Åke sander, göteborgs universitet, agneta starfelt, göteborgs stad, eva staxäng, 
göteborgs universitet

arrangörer
Göteborgs universitet och Göteborgs stad

orDen I norDen

Anföranden av Karl-Axel Jansson, Arne Ruth, Karen Söderberg, Håkan Jansson och  
Christer Fridén Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare

8
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Ulla Berglindh, göteborgs universitet/stiftelsen torgny segerstedts minne, gabriel 
Byström, göteborgs-Posten, gunnar Dahlström, göteborgs universitet, haideh 
Daragahi, maxmix mats ekdahl, stiftelsen torgny segerstedts minne, Lars-Åke 
engblom, högskolan i Jönköping, Lena hall nilson, folkuniversitetet, Lennart 
Jonson, Publicistklubben, Bengt Lindroth, föreningen norden, Lars nordström, västra 
götalandsregionen/föreningen norden, Brian Palmer, göteborgs universitet, Birgitta 
skarin frykman, göteborgs universitet/stiftelsen torgny segerstedts minne, karin 
södersten, föreningen norden, 
Carl toshach, folkuniversitetet

arrangörer
Göteborgs universitet, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne och Folkuniversitetet

Den dolda diskrimineringen

Anföranden av Cecilia Brain, Torbjörn Andersson och Per Torell Samtalsledare Lennart 
Lundin

Övriga deltagare
Ulla adolfsson, hso/föreningen autism, Ulla Carlshamre, göteborgs stad, annica 
engström, Inre rum, anders franck, göteborgs universitet, kerstin fredin, sahlgrenska 
universitetssjukhuset, fredrik hjärthag, karlstads universitet, Jeanette Jonsson, 
Upplysningen, yvonne karlsson, kooperatörshuset, göteborgs stad, ragnhild Larsson, 
reportagebörsen, Christian Linde, Inre rum, malin nordgren, Dagens nyheter, fredrik 
nordström, västra götalandsregionen, mikael nornholm, h Lundbeck aB, emma 
simonsson vento, folkuniversitetet, Carl toshach, folkuniversitetet, annika tännström, 
västra götalandsregionen, kerstin Wallin, textfixaren, Linda Weichselbraun, Inre rum

arrangörer
Göteborgs universitet och Psykiatri Sahlgrenska

thet sWänska argUsÖgat
ett jubileumsseminarium om olof von Dalin

Anföranden av Ingemar Carlsson, Barbro Ståhle Sjönell, Sverker Göransson, Nils Eriks-

8
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son och Lars Lönnroth Sång av Martin Bagge

Övriga deltagare
Ingela andersson, Folkuniversitetet, martin Bagge, Svenska Visakademien, hans Bergfast, 
olof von Dalinsällskape, anna-Lena Bjarneberg, frilansjournalist, anders franck, 
göteborgs universitet, anneli hagman, språktidningen, Lena hall nilson, folk-
universitetet, Wulf hermann, handelskammaren i Lybeck, torbjörn Johansson, svenska 
visakademien, Britt Ling, svenska visakademien, Iris Lönnroth, humanistiska för-
bundet, Ursula menn-Utschick, anacreon, Leif olsson, regissör och översättare, tord 
sandell, musiker, margaretha thorbjörnson, folkuniversitetet, klaus-rüdiger Utschick, 
anacreon

arrangörer
Göteborgs universitet, Svenska Visakademien, Svenska Vitterhetssamfundet, Folkuni-
versitetet och Hallands akademi

farLIga fÖrBInDeLser?
ett seminarium om journalistik och vetenskap

Anföranden av Gunilla Ivarsson, Ulf Bjereld, Ulrika Knutson, Maria Sundin och Lasse 
Swahn Samtalsledare Gunilla Ivarsson

Övriga deltagare
torsten arpi, göteborgs universitet, henrik axlid, göteborgs universitet, ken Benson, 
göteborgs universitet, Ingemar Björklund, vetenskapsrådet, nils Chöler, sveriges 
television, staffan edén, göteborgs universitet, monica ekenvall, göteborgs universitet, 
Carina elmäng, göteborgs universitet, Ingela elofsson, göteborgs universitet, marie 
eneman, göteborgs universitet, anna forsgren, vetenskapsfestivalen, karl-axel Jansson, 
Publicistklubben, Boo Johansson, göteborgs universitet, olof Johansson-stenman, 
göteborgs universitet, annika koldenius, göteborgs universitet, Lisbeth Larsson, 
göteborgs universitet, Lars Lilliestam, göteborgs universitet, Jenny Lööf Braticevic, 
göteborgs universitet, stefan nilsson, göteborgs universitet, anna Lena ringarp, 
sveriges radio, Jenny skånberg, vetenskapsfestivalen, krister svahn, göteborgs 
universitet, fredrik svensson, göteborgs universitet, magnus svedmark, göteborgs 
universitet, Carl toshach, folkuniversitetet, yvonne Westerman, aftonbladet, sara 
Örtegren, göteborgs universitet/Chalmers

 arrangörer
 Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

8
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konsten oCh kaPItaLet
sponsringen i kulturen – och i kulturutredningen

Inledningsanförande av Lars Nordström Samtalsledare Pernilla Warberg och Anders 
Franck

Övriga deltagare
Brittmo Bernhardsson, västra götalandsregionen, susan Bolgar, kultur och näringsliv,
anna-Carin Dellert, kultur och näringsliv, kimmo hakonen, Zenit, Cecilia halldner, 
stiftelsen göteborgs stenstad, Ulrika Jonasson-Borggren, kultur och näringsliv, annika 
kharrazia, Partille kommun, Cecilia magnusson, sveriges riksdag, myriam mazzoni, 
Culture Clinic, emily norton, kultur och näringsliv, hanna strömberg, kultur och 
näringsliv, maria svensson, Culture Clinic, Carina Åhrén, omeP, karin Åström Iko, 
DIk

arrangörer
Göteborgs universitet och Kultur och Näringsliv

”om Detta fÅr ske, DÅ skaLL DJävULen oCh ICke Jag vara 
svensk”
samhällskritikern evert taube

Anföranden av David Anthin, Per-Ulrik Bergman, Lena Ulrika Rudeke och Per Fors-
berg Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Ingela andersson, folkuniversitetet, martin Bagge, svenska visakademien, håkan Berg, 
the silent studio, Lars göran Carlson, taubesällskapet, göran Dalhov, konstnär, Pia 
graaf, göteborgs universitet, hedda Jansson, ellen keyinstitutet, torbjörn Johansson, 
svenska visakademien, Christoffer Lindahl, folkuniversitetet, Britt Ling, svenska 
visakademien, Iris Lönnroth, humanistiska förbundet, Lars Lönnroth, göteborgs 
universitet, Bengt olson, konstnär, Per-Inge Planefors, ellen keyinstitutet, marita 
rhedin, göteborgs universitet, turid ryan, folkuniversitetet, margaretha thorbjörnson, 
folkuniversitetet

arrangörer
Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien

8
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svenskan I värLDen – vaD gÖr Den Där?

Anföranden av Bo Ralph, Erland Ringborg, Anja-Riitta Ketokoski-Rexed, Charlotta 
Johansson, Ulla Berglindh, Margareta Herstad-Holmqvist och Sture Allén Samtalsle-
dare Anders Franck

Övriga deltagare
Lars Björkman, riksföreningen sverigekontakt, aimée Delblanc, södertörns högskola, 
Ingela elofsson, göteborgs universitet, sofia gunnarsson, göteborgs universitet, Patrik 
hadenius, språktidningen, anna hannesdottir, göteborgs universitet, sune Johansson, 
riksföreningen sverigekontakt, Lennart Limberg, riksföreningen sverigekontakt, Dora 
macek, Zagrebs universitet, marianne molander-Beyer, göteborgs universitet, tore 
otterup, göteborgs universitet, margareta Paulsson, volkshochschulverein, anna-Lena 
ringarp, sveriges radio, ebba Ljungberg, göteborgs universitet, Inger schuberth, 
riksföreningen sverigekontakt, emma stenberg, göteborgs universitet, agneta 
theander, folkuniversitetet, sofia tingsell, riksföreningen sverigekontakt, margaretha 
Wickström, folkuniversitetet, sarah Zaibi, göteborgs universitet

arrangörer
Göteborgs universitet och Riksföreningen Sverigekontakt

forsknIngsfäLten I meDIeLanDskaPet
ett seminarium om journalistik och vetenskap

Inledande diskussion mellan Pam Fredman och Gabriel  Byström Samtalsledare Lisbeth 
Larsson

Övriga deltagare
Åsa abelin, göteborgs universitet, karoline axelson, göteborgs universitet, henrik 
axlid, göteborgs universitet, håkan Berg, the silent studio, Bengt-ove Boström, 
göteborgs universitet, anette Carlsson, göteborgs universitet, nils Chöler, sveriges 
television, anders franck, göteborgs universitet, martin hellström, göteborgs 
universitet, gunilla Ivarsson, genus/mångfald/media, olle Larkö, göteborgs universitet, 
mauritz Ljungman, göteborgs universitet, Ulla-Carin moberg, göteborgs stad, 
stefan nilsson, göteborgs universitet, ernst nyström, göteborgs universitet, mikael 
ringlander, svenska kyrkan, marie rådbo, göteborgs universitet, Carl toshach, 
folkuniversitetet

arrangörer
Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

28 november

9 december

8
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att fÖrvaLta soCIaLa resUrser
forskning. Utveckling. kunskapsbildning

Anföranden av Bengt Delang, Lena Mårtensson, Maria Bergström, Michael Ivarson, 
Marie Larsson, Sven-Eric Liedman och Peter Dellgran Samtalsledare Anders Franck

Övriga deltagare
Carl-martin allwood, göteborgs universitet, Christina andersson, göteborgs univer-
sitet, Leila Billquist, göteborgs universitet, nicoline Blidberg, social resursförvaltning, 
gitte Caous, social resursförvaltning, magnus fredriksson, göteborgs universitet,  Lena 
Johansson-g, social resursförvaltning, Birgitta Jordansson, göteborgs universitet, anna-
karin kollind, göteborgs universitet, Jörgen kyle, göteborgs universitet, Lars Lilled, 
social resursförvaltning, Lena Lindgren, göteborgs universitet, monica Löfgren nilsson, 
göteborgs universitet, hilda Lennartsson, göteborgs universitet, helena Lindholm 
schulz, göteborgs universitet, Ulla-Carin moberg, social resursförvaltning, Lena 
mårtensson, social resursförvaltning, oskar nilsson, social resursförvaltning, anette 
skårner, göteborgs universitet, Johan Öberg, göteborgs universitet

arrangörer
Göteborgs universitet och Social resursförvaltning i Göteborgs stad

västra gÖtaLanD. frÅn fÖrsÖk tILL fÖreBILD?

Anföranden av Pam Fredman, Roland Andersson, Lennart Nilsson, Gunnel Gustafsson 
och Ann- Britt Trogen Panelsamtal mellan Göran Johansson, Eva Eriksson och Kent 
Johansson Samtalsledare Ulf Johansson

Övriga deltagare
Jonas andersson, västra götalandsregionen, Berit andnor, sveriges riksdag, hans 
aronsson, västra götalandsregionen, göte Bernhardsson, f d landshövding i västra 
götalands län, David Björklund, kontakta Produktion, Jan-Åke Björklund, norr-
styrelsen, Björn Brorström, högskolan i Borås, Lars Bäckström, Länsstyrelsen i västra 
götalands län, kerstin einarsson, västra götalandsregionen, anders franck, göteborgs 
universitet, Peter hjörne, göteborgs-Posten, sara Jendi Linder, finansdepartementet, 
sanna Johansson, göteborgs universitet, yngve Johansson, västra götalandsregionen, 
Peter Lenken, göteborgs-Posten, Johnny magnusson, västra götalandsregionen, Johnny 
nilsson, västra götalandsregionen, Lars nordström, västra götalandsregionen, Lars 
stjernkvist, norrköpings kommun, stefan svensson, Partille kommun, Bertil törsäter, 
västra götalandsregionen, margareta Wallin Peterson, göteborgs universitet

2009

13 januari

4 februari
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arrangörer
Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen

hoW to CUre a fanatIC

Inledningsanförande av Amos Oz Samtalsledare Ingrid Elam

Övriga deltagare
majgull axelsson, författare, ledamot av teskedsordens styrelse, håkan Berg, fotograf, 
Catharina Bergil, programchef, världskulturmuseet, eva f Dahlgren, författare och 
journalist, Bengt-ove Boström, rektorsråd, göteborgs universitet, Lennart engström, 
projektledare, göteborgs stad, anna falck, vD, Bok&Bibliotek, anders franck, 
programchef, göteborgs universitet, susanna haby, kommunalråd, göteborgs stad, 
Peter hjörne, chefredaktör, göteborgs-Posten, Lars Lilled, utvecklingschef, göteborgs 
stad, ann Lundgren, kommunalråd, göteborgs stad, Camilla nagler, bokförläggare, 
ledamot av teskedsordens styrelse, rose-marie nielsen, översättare, Julia norinder, 
vD, Preera, nily oz, Bo Pellnäs, övrste, ledamot av teskedsordens styrelse, agneta 
Pleijel, författare, anneli rogeman, chefredaktör, ordförande I teskedsordens styrelse, 
mikael romanus, ordförande i styrelsen för stiftelsen torgny segerstedts minne, Björn 
sandmark, kulturchef, göteborgs stad, stefan svensson, ordförande i kommunstyrelsen 
i Partille kommun, kerstin Wallin, journalist, Lennart Weibull, prorektor, göteborgs 
universitet, Pia Wikström, vD, ando, ledamot av teskedsordens styrelse

 arrangörer
 Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Teskedsorden

norDen I värLDen

Inledningsanföranden av Thorvald Stoltenberg, Annika Söder, Jan Eliasson, Markus 
Lyra och Peter Wallensteen Samtalsledare Hans Abrahamsson

Övriga deltagare
maj-Britt anckar, stiftelsen torgny segerstedts minne, håkan Berg, the silent studio, 
Ulla Berglindh, göteborgs universitet och stiftelsen torgny segerstedts minne, Dan 
Brändström, stiftelsen torgny segerstedts minne, ann-marie ekengren, göteborgs 
universitet, mats ekdahl, stiftelsen torgny segerstedts minne, Ingela elofsson, 
göteborgs universitet, Lars-Åke engblom, högskolan i Jönköping, andreas eraybar, 
folkuniversitetet, Jan-olle folkesson, Jonseredsstiftelsen, anders franck, göteborgs 

24 februari

4 mars

9
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universitet och stiftelsen torgny segerstedts minne, karl-axel Jansson, stiftelsen torgny 
segerstedts minne och Publicistklubben, helena Lindholm schulz, göteborgs univer-
sitet, elisabet Litsmark nordenstam, stiftelsen torgny segerstedts minne, Britt-marie 
mattsson, göteborgs-Posten, ola mattsson, svenska freds- och skiljedomsföreningen, 
Brian Palmer, Uppsala universitet, roger Palmqvist, göteborgs universitet, Bo Pellnäs, 
teskedsorden, monica Påhlsson, stiftelsen torgny segerstedts minne, gabriel romanus, 
nordan, helga thorolfsdottir, röda korset Island

arrangörer
Göteborgs universitet, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne och Folkuniversitetet

hUmanIster – närIngsLIv 

Samtalsledare Eva Mark

Övriga deltagare
Christer ahlberger, göteborgs universitet, Lea Backhurst, Xplanation Language services, 
mats Björkin, göteborgs universitet, Carin Carlund, göteborgs universitet, mattias 
Dahl, speak marketing aB, Joakim Dahlberg, midab väst, sofia hagberg, vehco aB, 
annika heaver, XLscheduler aB, sandra heaver, hvU, martin hellström, göteborgs 
universitet, karin henriksson, hvU, karin heppin, göteborgs universitet, martin 
Johansson, gotit, Lisbeth Lewander, göteborgs universitet, Petra Platen, göteborgs 
universitet, filip radovic, göteborgs universitet, Lena rogström, göteborgs universitet, 
anette stiller, Ullmärkt, Péter tóth, göteborgs universitet, Ulla veres, göteborgs 
universitet, gunhild vidén, göteborgs universitet, margareta Wallin Peterson, 
göteborgs universitet, Lennart Weibull, göteborgs universitet

arrangör
Göteborgs universitet

kreatIva närIngar oCh ofrIvILLIga fÖretagare

Anföranden av David Karlsson, Jan Jörnmark och Thomas Polesie Samtalsledare Kerstin 
Quentzer

Övriga deltagare
Camilla Backman, garageprojektet, ninni Benediktsson, arbetsförmedlingen kultur 
väst, mia norman Christersdotter, röda sten, sara Dynesius, södertörns högskola, 
annika edetun Lahtinen, Idea Plant, munktell science Park, anie edéus, Lokal kultur/

9

12 mars

20-21 mars
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eureka, anne elmdahl, nämnden för hemslöjdsfrågor, Lasse ernst, Lokal kultur/
eureka, emma ernsth, trans europé halles, anders franck, göteborgs universitet, 
klara hanell strand, södertörns högskola, Barbro hedenmalm, nybro kommun, 
theresia holmstedt Jensen, Idea Plant, munktell science Park, Lena Jagers Bladini, 
västra götalandsregionen, haky Jasim, kulturföreningen bob, Isabella af klintberg, 
Centrum för Dramatik, Lotta Lekvall, nätverkstan kultur i väst, susin Lindblom, 
sveriges dramatikerförbund, tohbbe Lindblom, kreativitetsverket, otto Linton, västra 
götalandsregionen, malin Lobell, konstfrämjandet, ann Lundberg, Danscentrum 
väst, marianne Lööf, kulturföreningen bob, Bodil magnusson, mölndals stad, anders 
malmström, musikcentrum väst, Charlotta netsman, Ljusdals kommun, Lars noväng, 
octava, mikael nylander, arbetsförmedlingen kultur nord, anna ostrowski, skåde-
banan västra götaland, annika ottosson, västra götalandsregionen, anders Persson, 
krenova, Birgitta Persson, stiftelsen framtidens kultur, anna rådvik, musikcentrum 
väst, gugge sandström, folkteatern i göteborg, maria sidén, tjolöholms slott, maria 
svensson, Culture Clinic, Ulla tengling, riksskådebanan, sissi Westerberg, konstnär, 
Lena Willhammar, Plan3

arrangör
Stiftelsen Framtidens kultur

fILm, heLhet oCh menIng

Anföranden av Annika Strandberg, Annika Broman, Alexandra Charles, Ylva Leitzinger 
och Rolf  Ekman Samtalsledare Alf Linderman

Övriga deltagare
Cecilia Bjursell, göteborgs universitet, gunnar Bjursell, göteborgs universitet, Berit 
Bodin, göteborgs stad, Björn-erik Brobäck, göteborgs stad, Pia Carlson, reportage-
börsen, Jonas eek, teologiskt forum, gunvor hallerfors, göteborgs universitet, monica 
hirsch, Jic media, maja kekonius, filmare, ragnhild Larsson, reportagebörsen, thomas 
Lindén, göteborgs universitet, Pamela Lindgren, mfa, michael nilsson, göteborgs 
universitet, kajsa Paulsson, musik i väst, mikael ringlander, svenska kyrkan, kristina 
sahlqvist, göteborgs universitet, eva staxäng, göteborgs universitet, Ulla svantesson, 
göteborgs universitet, margareta thorbjörnsson, folkuniversitetet, Pernilla Warberg, 
kultur och näringsliv

arrangör
Kultur och hälsa

9

27 mars
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hUmanIster – närIngsLIv 

Samtalsledare Karin Henriksson

Övriga deltagare
sven algurén, medavo Utveckling aB, Dick ander, Batteri kommunikation aB, Lea 
Backhurst, Xplanation Language services, Carina Carlund, göteborgs universitet, 
mattias Dahl, speak marketing aB, annika heaver, XLscheduler aB, sandra heaver, 
hvU, martin hellström, göteborgs universitet, karin heppin, göteborgs universitet, 
kerstin Jaktén, göteborgs universitet, gunilla Johnander Parlenvi, göteborgs univer-
sitet, David Landerin, mindvalue aB, eva mark, göteborgs universitet, Petra Platen, 
göteborgs universitet, filip radovic, göteborgs universitet, Cecilia reuterberg, 
hammer och hanborg, Lena Ulrika rudeke, göteborgs universitet, anders simonsen, 
göteborgs universitet, kristina svensson, göteborgs universitet, Péter tóth, göteborgs 
universitet, Ulla veres, göteborgs universitet, elisabeth Wallström, flexlife aB, eva 
Wolf, göteborgs universitet, Jannike Åhlgren, espira Inkubator aB

arrangör
Göteborgs universitet

stIgma: a gLoBaL aPProaCh

Anföranden av Cecilia Brain och Norman Sartorius Samtalsledare Lennart Lundin

Övriga deltagare
Daniel abrams, sahlgrenska universitetssjukhuset, tommy Björkman, Lunds universitet, 
Jonas eberhard, Lunds universitet, tommy engman, nsPh, anders franck, göteborgs 
universitet, mårten gerle, socialstyrelsen, Carina håkansson, familjevårdsstiftelsen, 
Lars Joelsson, svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Ulf malm, göteborgs 
universitet, Per torell, schizofreniförbundet, margda Waern, göteborgs universitet, 
kerstin Wallin, textfixaren

arrangörer
Göteborgs universitet och Psykiatri Sahlgrenska

vILDen PÅ vÅrDCentraLen

Introduktion av Bo Göranzon, Christer Andersson och Henrik Åhsberg Samtalsledare 

9

23 april

6 maj 

7 maj
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Bo Göranzon

Övriga deltagare
håkan Berg, the silent studio, Jan Bärmark, göteborgs universitet, anders franck, 
göteborgs universitet, maria haldesten, göteborgs-Posten, agneta hamilton, vård-
centralen kusten, Carl heyman, älvängens vårdcentral, anette Jahnke, göteborgs 
universitet, anna Lindal, göteborgs universitet, karl-Johan malmqvist, tjörns vård-
central, andy maun, Biskopsgårdens vårdcentral, Lars mouwitz, göteborgs universitet 
och växjö universitet, Birgitta Persson, stiftelsen framtidens kultur, gudny sveinsdottir, 
Primärvården i göteborg, erland svenson, fjällbacka vårdcentral, karin Weber, vård-
centralen styrsö

arrangörer
Göteborgs universitet och Vetenskapsfestivalen

Det kULtUrCertIfIeraDe fÖretaget

Panelsamtal mellan Birgitta Englin, Lars Nordström och Mats Nilsson Samtalsledare 
Pernilla Warberg och Anders Franck

Övriga deltagare
Jonas anderson, stiftelsen framtidens kultur, gunilla Bellman, västsvenska Industri- 
och handelskammaren, Christina Björklund, tILLt, gabriel Byström, göteborgs-
Posten, annika kharraziha, Partille kommun, Lotta Lekvall, nätverkstan, sven-
eric Liedman, göteborgs universitet, anna Lindal, göteborgs universitet, Cecilia 
magnusson, sveriges riksdag, agneta olsson, o3konsult aB, Claes orvallius, väst-
svenska kulturfonden, mikael ringlander, svenska kyrkan, håkan simonsen, Christian 
Berner Invest, hanna strömberg, kultur och näringsliv, toomas tartu, sCP reklam-
byrå, Charlotte tellermark, hotel gothia towers, Pia Wahlqvist, göteborgs stadsteater, 
Lennart Österlund, teknikföretagen 

arrangörer
Göteborgs universitet, Kultur och Näringsliv och Västra Götalandsregionen

vaD är UtveCkLIng? 

 Inledningsanföranden av Björn Hettne och Sverker Sörlin Samtalsledare  Anders Franck 

 Övriga deltagare 
 hans abrahamsson, göteborgs universitet, Ulla Berglindh, göteborgs  universitet,  

9

29 maj 

10 juni 
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Bengt-ove Boström, göteborgs universitet, gunnar falkemark, göteborgs universitet,  
Petra hall, göteborgs universitet, Birgitta hettne, Cornelia himmelman-Lönnroth,  
Partille kommun, Bent Jörgensen, göteborgs universitet, Lars Lilled, göteborgs stad,  
erik olsson, göteborgs universitet, Bernt schiller, göteborgs universitet, Carl   
toshach, folkuniversitetet 

arrangörer 
Göteborgs universitet och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 

 

 

9

mÅngkULtUrens mÖJLIgheter 

Anföranden av Sven-Eric Liedman, Rasoul Nejadmehr och Pernilla Ouis Samtalsle-
dare Mikela Lundahl 

Övriga deltagare 
elisabeth andreasson, folkuniversitetet, roozbeh Behtaj, Little red fish,  anna Berg, 
regionteater väst, frida Berndtsson, Partille kommun, Liliana Bouvac, gyllenkroken, 
anders Danell, göteborgs stad, annica engström, västarvet, anders franck, 
göteborgs universitet, eugenia granat, västra götalandsregionen, martin hansson, 
göteborgsoperan, Cornelia himmelman Lönnroth, Partille kommun, tarja häikiö, 
göteborgs universitet, Bitti Ingemansson, andreas Johansson heinö, göteborgs 
universitet, katarina Larsson, folkuniversitetet, anita Larsson modin, västra 
götalandsregionen, anna sjölander, västra götalandsregionen, marianne skoglund, 
göteborgs stadsteater, stig-magnus thorsén, göteborgs universitet, anna Waldon, 
göteborgs stadsteater 

arrangörer     
Göteborgs universitet och Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen                  

Usa oCh värLDen – I gÅr, I Dag oCh I morgon 

Anföranden av Wilhelm Wachtmeister och Jan Eliasson Samtalsledare 
gunnar falkemark 

Övriga deltagare 
Ulla Berglindh, göteborgs universitet, gabriel Byström, göteborgs-Posten, nicholas 
Charron, göteborgs universitet, anna falck, Bok&Bibliotek, Jan-olle folkesson, 
Jonseredsstiftelsen, anders franck, göteborgs universitet, Pam fredman, göteborgs 

15 september 

6 oktober 
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universitet, Petra hall, göteborgs universitet, Bertil hansson, tidigare statsråd, Pär-
arne Jigenius, Jonsereds herrgårds förtroenderåd, anders Johansson, göteborg&Co, 
Carina Lindberg glavå, Carina Lindberg kommunikation, rutger Lindahl, 
göteborgs universitet, Jörgen Linder, göteborgs stad, arijana marjanovic, göteborgs 
universitet, erik olsson, göteborgs universitet, mikael romanus, stiftelsen 
torgny segerstedts minne, erik svensson, franska konsulatet, Lise-Lotte svensson, 
Burgårdens gymnasium, margareta Wallin Peterson, göteborgs universitet 

arrangör 
Göteborgs universitet 

makt, InfLytanDe oCh vÅLD 
resolution1325 och det fredsbyggande arbetet 

Anföranden av Yakin Ertürk och Maj-Britt Theorin Samtalsledare Maria 
Stern 

Övriga deltagare 
Börje andersson, Ulricehamns fredsförening, Lina andersson, operation 1325, Bodil 
Bruce, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, eva Carlsson, Partille 
kommun, anders franck, göteborgs universitet, Petra hall, göteborgs universitet, 
gunilla Ivarsson, genus/mångfald/media, margreth Jönsson, music against 
violence, Ingela mårtensson, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, 
erik olsson, göteborgs universitet, frida oredsson, operation 1325, aase smedler, 
UnIfem sverige, Carl toshach, folkuniversitetet, Peter yxner, amphi Produktion, 
helena Östlund, socialpolitik 

arrangörer 
Göteborgs universitet, Operation 1325 och Folkuniversitetet 

UtBILDnIng fÖr heLa sLanten? 

Anföranden av Carl-Gustaf Andrén och Bengt-Ove Boström Samtalsledare Ulla 
Berglindh 

Övriga deltagare 
Berit askling, göteborgs universitet, Christina Dackling, göteborgs universitets 
studentkårer,     karin ekborg-Persson, Lunds universitet, anders franck, göteborgs 
universitet, Pam fredman, göteborgs universitet, hans-göran gustafsson, 

15 oktober 

 

27 oktober 

9
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göteborgs universitet, klara gustafsson, göteborgs förenade studentkårer, gunnel 
holm, Lunds universitet, kristina Johansson, göteborgs universitet, fredrik Larsson, 
göteborgs universitets studentkårer, Lars nilsson, göteborgs universitet, agneta 
olsson, göteborgs universitet, sonja Pettersson, filosofiska fakultetens studentkår, 
Birgitta skarin frykman, göteborgs universitet, olle söderman, Lunds universitet, 
martin thulin, göteborgs universitets studentkårer, margareta Wallin Peterson, 
göteborgs universitet, Lennart Weibull, göteborgs universitet, Johan Öberg, 
göteborgs universitet 

arrangör 
Göteborgs universitet 

 

frÅn trIBUn tILL tv-soffa 
ett seminarium om det offentliga tilltalet 

Anföranden av Ulf Wickbom och Ulrika Knutson Samtalsledare Anders Franck 

Övriga deltagare 
håkan Berg, Bengt-ove Boström, gunnar Dahlström, Lis hellström-sveningson, 
andreas Lindahl, ann-sofie myreberg, Brita myreberg, Pia naurin, torgny nordin, 
kenneth orrgren, mats rosengren, Barbro Wallgren hemlin 

arrangör 
Göteborgs universitet 

foLkBILDnIngens framtID – framtIDens foLkBILDnIng 

Anföranden av Kerstin Norén och Michel Wlodarczyk  Samtalsledare Anders Franck 

Övriga deltagare 
adamir aksamija, göteborgs universitet, sewilius Berg, aBf, göran Berger, folkuni-
versitetet, gunnar Dahlström, kungl vetenskaps- och vitterhets-samhället 
kennert Danielsson, västarvet/göteborgs naturhistoriska museum, anette ek, 
Partille bibliotek, Ingela elofsson, göteborgs universitet, Ulla hammarén, folkuni-
versitetet, eva-Lotta hultén, göteborgs-Posten, elver Jonsson, Ljungskile folkhög-

9

28 oktober

17 november 
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skola, rasoul nejadmehr, västra götalandsregionen, Lena Ulrika rudeke, göteborgs 
universitet/aBf, Birgitta skarin frykman, göteborgs universitet, Lave thorell, 
västra götalandsregionen, Carl toshach, folkuniversitetet, göran töllborn, svenska 
litteratursällskapet i finland, staffan Wennerlund, Örgryte-härlanda bibliotek, 
Johan Öberg, göteborgs universitet 

arrangörer 
Göteborgs universitet och Folkuniversitetet 

9
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PLATS FÖR DIALOG

”Dia’logos, a conversation, dialogue”, 

står det i mitt grekisk-engelska lexikon. 

Och så tilläggs ett enda namn: Platon.

Visst, det är med Platon som vi måste börja. De samtal som han låter oss följa 

i sina dialoger slingrar sig meandriskt mellan ämnena, väjer inte för det flackt 

eller brutalt vardagliga men letar sig alltid, om och om igen, fram till de stora 

frågorna. Platons dialoger har ingen ordförande men ändå en röd tråd, och 

den som om och om igen påminner om den röda tråden är, förstås, Sokrates, 

mannen som ingenting vet och som just därför ständigt till sist lyckas över-

tyga de andra i samtalet om att de av egen kraft kan komma fram till insikt 

om – till exempel – vad staten bör vara, hur undervisningen bör läggas upp, 

eller vad skönhet är, eller kärlek, eller hur man bästa förebereder sig på döden, 

eller hur makten förhåller sig till rätten. 

I Jonsered, där Sokrates aldrig satte sin fot men väl både Harry Martinson 

och Rainer Maria Rilke, är pretentionerna mindre men ändå stora. Här kan vi 

samtala om alla de stora frågor som Platon behandlade och några därtill som 

han inte hade en aning om. Eftersom Sokrates saknas vid bordet måste i stället 

varje deltagare locka fram en mini-Sokrates ur sitt eget inre. Det är spännande 

och roligt och så härligt befriat från den nutida akademiska vardagens kvalitets-

sänkande kvalitetssäkringar och själsdödande sammanträdesrutiner att var och en 

kan känna den lätta eufori som också en tillfällig klarsyn kan ge.

I Jonsereds dialoger behöver vi inte, som i Platons, komma fram till en lös-

ning som tycks definitiv. Ibland kan vi till och med glädjas åt att vara oense ännu 

när samtalet är slut. 

Ibland kan frågorna vara det viktiga, inte svaren. Kanske är det alltid så, 

åtminstone i dialoger.

Sven-Eric Liedman
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TID OcH RuM FÖR KunSKAPSÖVERbRyGGAnDE 
SAMTAL

Kan en herrgård öppna sina rum för konflikter, kriser och kaos? Kan Jonsereds herrgård 

i Göteborgs universitets regi vara en resurs för oss alla som vill arbeta för att vår stad och 

region blir en plats som innesluter också dem som inte hade turen på sin sida? Från ett 

forskningsperspektiv framstår tid och rum som alltmer centrala för att ny kunskap ska 

kunna överbryggas till förändrad praktik.

Epidemiologi är ett sätt att med kvantitativa data systematiskt bearbeta information om 

sjukdomars och ohälsans utbredning i befolkningen. Med hjälp av epidemiologi kan man 

svara på frågor som rör hur vanlig en sjukdom är, om den drabbar kvinnor oftare än män 

och om den är vanligare bland personer med vissa yrken. Ett viktigt mål med epidemiolo-

gisk forskning är att utveckla metoder för att förebygga sjukdom och ohälsa. Socialmedicin, 

folkhälsovetenskap och annan hälsovetenskaplig forskning har alltså en tydlig ambition att 

bidra till en bättre hälsa i befolkningen. Inom ett sådant forskningsområde är samspelet 

med det omgivande samhället ett sätt att få nya idéer och att skapa kreativitet. I samspelet 

ingår både att ta intryck av områden där det finns ett forskningsbehov och att föra ut forsk-

ningsresultat för förändring av metoder och synsätt som inte har något stöd i systematiskt 

framtagen kunskap.

Forskning ska naturligtvis bedrivas självständigt och fristående. Grundforskning, metod-

utveckling och inomakademiska frågeställningar har självklart en central plats och måste ges 

tid och utrymme. Forskarnas nyfikenhet och kreativitet ska vara vägledande för forskning-

ens inriktning och för att ny kunskap ska kunna utvecklas. De senaste åren har emellertid 

mängden kunskap om förekomst av ohälsa och hälsans fördelning i olika befolkningsgrup-

per ökat lavinartat liksom kunskap om vilka faktorer i livsstil, arbetsmiljö och samhälle 

som har ett samband med sjukdom och hälsoproblem. Inom vissa områden har den ökade 

kunskapen bidragit till en bättre folkhälsa. Färre insjuknar i hjärtinfarkt och fler av dem 

som insjuknar överlever, vilket pekar på förbättringar både i befolkningens livsstil (för-

ändrade kost- och motionsvanor, färre rökare) och i behandlingen av dem som insjuknat. 

Inom andra områden har hälsoutvecklingen inte varit lika positiv. ungas, i synnerhet unga 
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kvinnors, psykiska hälsa har försämrats. Arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro är 

fortsatt hög. Ohälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen med en högre ohälsa bland 

dem med kort utbildning i jämförelse med dem som har lång. Dessa sociala skillna-

der i vilka som drabbas av hälsoproblem har snarast ökat de senaste åren enligt den 

senaste nationella folkhälsorapporten. 

Mot bakgrund av den ökande kunskapsmängden har forskare inom en rad olika 

discipliner alltmer börjat intressera sig för hur kunskapen kan komma människor 

till godo. Inom hälsoområdet är det en svår balansgång mellan att göra kunskapen 

tillgänglig och att mästrande tala om för folk hur de ska leva sina liv. Denna ba-

lansgång är ett etiskt dilemma inom våra discipliner, vilket i synnerhet gäller om 

informationen stannar vid individinriktade perspektiv om en hälsosam livsstil och 

undviker samhällsinriktade perspektiv om en hälsofrämjande arbetsmiljö och goda 

livsvillkor i övrigt. Frågan kvarstår dock: Hur kan vi som forskare bidra till att göra 

kunskap tillgänglig. Olika former av kunskapsöverbryggande miljöer där forskare 

och praktiker möts i gemensamma projekt för att skapa mer kunskap om såväl 

teori som praktik kring ett ämnesområde är under utveckling. Ett sätt är att mötas 

i samtal och de senaste åren har jag haft förmånen att delta i ett sådant samtal inom 

ramen för en seminarieserie vid Jonsereds herrgård. ”Demografiseminarierna” samlar 

forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och professionella med olika 

inriktningar i Göteborgs stad. Demografi handlar om befolkningsutveckling och 

är centralt inom epidemiologin och för planering av preventiva insatser och hälso- 

och sjukvård. Demografisk information ligger också till grund för Göteborgs stads 
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planering. I seminariet har vi dryftat en rad olika frågor och med våra olika erfarenheter och 

kunskapsområden har varje seminarium varit intressant och inspirerande.

Att skapa sådana mötesplatser där människor med olika uppdrag och kompetenser möts 

på lika villkor för samtal och reflektion är viktigare nu än någonsin när just tid och rum för 

att lyssna och fundera har blivit bristvaror. Att avsätta tid är förstås viktigt men jag tror inte 

man ska underskatta rummets betydelse. Jonsereds herrgård ger rum genom sin natursköna 

placering, välbalanserade stil och avskilda placering. 

Demografiseminarierna har många ”kollegor” i form av andra seminarieserier eller 

enstaka seminarier. Det problematiska med seminarierna och Jonsereds sköna rum är förstås 

risken att tematiken i samtalen än en gång tappar kontakten med de frågor som är mest 

brännande för de människor som lever sitt nu. Att konflikterna, kriserna och kaos inte får 

rum. Risken är också att de som samlas för samtal också utanför seminarierna lever  en bit 

från de mest utsatta eller minst lyckade. ur ett socialmedicinskt perspektiv är frågorna om 

utsatthet, hälsans ojämna fördelning och effekter av samhällsförändringar som den just nu 

pågående finanskrisen centrala att få upp på dagordningen. Det är nu ett förebyggande per-

spektiv är viktigt för att lägga grunden till en god och rättvist fördelad folkhälsa i framtiden. 

Ett samtal på en herrgård kan inte göra jobbet, men det kan skapa kontakter, vidga perspek-

tiven och bidra till möten över gränser.

Gunnel Hensing
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KOMMunAL uTVEcKLInG  –  En FRåGA OM MånG-
SIDIGHET

..det är makalöst att få sitta i Gibsons och hans frus matsal. Gibson var ju en av 

Sveriges största industrialister och här sitter vi nu i hans matsal och äter. Att Partille 

kommun har satsat pengar på det här stället är något enastående bra…

 

Detta spontana uttalande gjorde Gösta Sundström, bellis Växtmiljö, på ett av de lunch-

seminarier för företagare som arrangeras på Jonsereds herrgård. Historiens vingslag är 

påtagliga, samtidigt som vi pratar om framtid och utveckling.

Redan innan Jonsereds herrgård blev till salu fanns tankar i Partille kommun om att 

etablera ett samarbete med Göteborgs universitet 

Därför var bildandet av Jonseredsstiftelsen och köpet av Jonsereds herrgård självklara 

steg i den riktningen för Partille, och vi är mycket glada över att Göteborgs universitet är 

hyresgäster här.

Forskning och samarbete bidrar till mångsidighet
Göteborgs universitets verksamhet i Jonsereds herrgård bidrar på många olika sätt till 

den kommunala utvecklingen i Partille. Den största, och kanske viktigaste behållningen, 

är att kommunen förknippas med en vetenskaplig verksamhet, genom det utbud av 

vetenskapliga seminarier, konferenser och föreläsningar som förläggs till Jonsereds herr-

gård. Ett exempel är de stafettsamtal som regelbundet arrangeras på Jonsereds herrgård 

i samarbete mellan universitetet, Västra Götalandsregionen och kulturförvaltningarna i 

Alingsås, Lerum och Partille kommuner. 

Lunchseminarier där kommunens företagare är välkomna att avnjuta lunch i vacker 

miljö och ta del av de senaste forskningsrönen från universitetets professorer och forskare, är 

ett annat exempel. 

Verksamheten på herrgården har successivt utökats och även breddat det kulturella och 

vetenskapliga utbud som i viss mån även är tillgängligt för kommunens invånare.
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Genom universitetets närvaro i Partille får kommunen även en ökad uppmärksamhet, 

inte minst i olika medier. 

under våren 2008 kom en inbjudan från svenska ambassaden i Washington där jag fick 

möjlighet att berätta mer om samarbetet mellan Göteborgs universitet, Partille kommun, 

och det lokala förenings- och näringslivet, samt även om den historiska bakgrunden i Jonse-

red. Arrangemanget ingick som en del av marknadsföringen av Sverige i uSA, och jag blev 

givetvis både glad och hedrad över att få medverka och prata om Partille i ett internationellt 

sammanhang.

En långsiktig satsning med trygg grund
För att skapa långsiktiga och goda förutsättningar för verksamhetens utveckling, fram-

förallt när det gäller forskning, utbildning och spridning av information, beslutade 

Partille kommun i början av 2008 att bilda Jonseredsstiftelsen.  

    Syftet med stiftelsen är bland annat att stödja forskning inom områden som skapar 

ett gott samhälle, samt att underlätta utbyte mellan forskare och olika grupper utanför 

forskarsamhället. Stiftelsen ska utöver ett startkapital kunna fungera som mottagare och 

förmedlare av ytterligare ekonomiska medel som ska användas till forskning och utbild-

ning med mera. 

För att trygga ett långsiktigt ägande av Jonsereds herrgård köpte Partille kommuns 

bostadsbolag, Partillebo Ab, Jonsereds herrgård under 2008. Herrgården hyrs sedan ut till 

Göteborgs universitet. 

Man kan lätt ta sig till Jonsered, till exempel med pendeltåget från Göteborg som tar 

bara elva minuter.

Positiva drivkrafter bidrar till kommunal utveckling
Mellan åren 2009-2013 ingår Partille i ett så kallat ”Leaderområde” tillsammans med 

Alingsås, Lerum, Härryda och Mölndal. Leader är en metod inom Eu:s landsbygdspro-

gram, vars syfte är att uppmuntra lokal utveckling där offentlig sektor, privata företag 

och lokala föreningar samarbetar för att nå gemensamma mål.
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”Vision Jonsered” är ett projekt som Partille kommun lägger ner stora resurser i och har 

stora förväntningar på. Projektet innebär att utveckla Jonsereds unika samhälle till ett lång-

siktigt hållbart och välbesökt resmål i regionen. Det skapar i sin tur förutsättningar för nya 

livskraftiga företag även inom turistnäringen, som till exempel caféer, vandrarhem, guider 

eller konsthantverkare. 

I Jonsereds omgivningar finns även bokedalen, ett fantastiskt naturreservat, och Säveån 

med sin unika laxstam som är vida känd i fiskekretsar, vilket också bidrar till attraktions-

kraften för orten.

Partille och Lerums kommuner samarbetar också kring att utveckla ett helt nytt område 

för bostäder och företag i Jerikoområdet, som ligger i nära anslutning till Jonsereds sam-

hälle. Det skapar förutsättningar för en mer långsiktig expansion och utveckling av Partille 

kommun och kan förhoppningsvis även skapa fördelar för Göteborgs universitet med än 

större möjligheter till samarbete med näringsliv och lokalsamhälle.

Vid Jonsereds herrgård kommer den gamla inspektorsbostaden, granne med herrgården, 

att renoveras så att den ska kunna användas som forskar- och författarbostäder av universi-

tetets gäster. 

Det finns även planer på en restaurering av trädgården vid herrgården.  Även i dessa 

projekt finns ett stort intresse från kommunens sida.

Den pågående utvecklingen i alla olika projekt i och omkring Jonsered, påverkar och 

samverkar med varandra. Mångsidigheten i projekten, och inte minst verksamheten vid 

Jonsereds herrgård borgar för positiva drivkrafter i den kommunala utvecklingen i Partille 

på både kort och lång sikt.

Stefan Svensson
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En PLATS FÖR AnDRA Än ATTSATS-
PARAnOIDA

Den nyligen bortgångne finländske författaren Göran Schildt skriver 

i en analys av Alvar Aaltos byggnader att medan dennes industribygg-

nader inte klarat mötet med en ny tid har hans kulturhus genom-

gående stått sig. Industribyggnaderna har alltid planerats för strikt 

reglerade, styrda verksamheter, medan kulturhusen byggts för också 

det oväntade och till och med det oönskade. ”…den anarkism som 

Aalto trodde på…är själva livsnerven i vårt kulturliv… Längre kan 

man inte komma från maktbaserad auktoritet, tvingande disciplin 

och blind ideologisk indoktrinering än i dessa lokaler för individuell 

gemenskap. Kulturlivet har därför alltid varit alla diktatorers och alla 

auktoritära lärosystems svurna fiende och slutliga besegrare.”

Hus föder och konkretiserar tankar. Denna insikt ser jag särskilt 

angelägen att omfatta idag när effektivitet blivit det ofta viktigaste 

av ledord. Jag anser inte att man ska godta slapp ineffektivitet men 

det är farligt att bortse från att effektivitetens huvudfiende alltid 

är nyfikenheten. Gör som du blir tillsagd, fråga inte så mycket!, är 

som bekant det som den effektive alltid skriar till den nyfikne och 

ifrågasättande. Och det är de senare som utvecklar och förnyar. 

beställar/utförarfilosofin får inte sällan drag som erinrar om det forna 

sovjetsamhället, som när en ledande kulturpolitiker vill förtydliga 

de kulturpolitiska målen för att ”kulturskaparna ska veta vad som 

förväntas av dem”, eller när forskningspolitiken snävt inriktas mot 

en samhällsnytta som humaniora aldrig kan prestera eftersom det av 

Schildt betonade draget av anarkism finns just där.

Husen, mötesplatserna får i detta perspektiv särskild betydelse. De 

hus där vi samlas måste utstråla respekt både för besökaren och för 

den verksamhet som huset inrymmer. GöteborgsOperan kan tjäna 
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som ett exempel på detta, Kulturmagasinet i Sundsvall ett annat, 

Folkets Hus i Sandviken ett tredje. Dessa byggnader är sina verksam-

heter, och de har en självständighet i förhållande till sin omvärld.

Jonsereds herrgård företräder ett annat förhållningssätt. Det är en 

del av ett universitet och skulle därför kunna ses som ett slags instru-

ment för universitetets verksamhet. Så enkelt är det emellertid inte. 

Jonsered har som byggnad sin egen värdighet och genom sin belägen-

het möjliggör den en inte bara fysisk utan också en mental distans till 

den institution i vilken den ingår. De som samlas därute befrias för 

en tid från ett slags intellektuellt beroende, och det gäller inte bara de 

av universitets egna som kommer dit, utan i lika mån inbjudna gäster 

som inte hör hemma på universitetet eller ens i den samhällssektor 

där universiteten verkar. Också de blir friare i förhållande till sin egen 

dagliga miljö. 

Jonsered är dessbättre inte ensamt i sitt slag. Det är ett av många 

kulturens hus som öppnar för fria samtal vilkas syfte inte är att avslu-

tas i en serie kraftfulla att-satser. Och det i sin tur innebär att de enda 

som inte borde känna sig hemma på Jonsered är de som jag brukar 

kalla de attsats-paranoida. De brukar å andra sidan alltid hitta andra 

hus att ockupera.

Bengt Göransson
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JOnSEREDSSEMInARIER – ETT ETAbLERAT bEGREPP

Jonsereds seminarier är redan ett etablerat begrepp i svensk nutidshistoria!

Personligen har jag haft nöjet och glädjen att få delta i ett flertal minnesrika möten i denna herrgård med 

dess natursköna omgivning.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har dessutom här, ganska nyligen, i samarbete med Göteborgs uni-

versitet, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommunerna inom samma region samt arbetsmarknadens 

parter anordnat ett ”regionalt toppmöte” som har blivit förebildligt för genomförandet av andra liknande och t 

o m benämnda ”Jonseredsseminarier” i andra regioner i Sverige såsom i Skåne( Malmö), Mälardalen (Västerås) 

och  i övre norrland (umeå).

Jonsereds herrgård är en synnerligen väl vald plats för att skapa gränsöverskridande möten och samtal som i 

hög grad berikar dem som får förmånen att närvara och medverka. Denna speciella miljö förefaller att vara sär-

skilt utvald för kreativt tänkande, rekreation och reflektion som medför att förmedlat kunskapsutbyte förädlas 

till visdom! 

Det kommer för månget universitet att förbli en dröm att få äga en motsvarande kunskapens boning som 

enligt Francis bacons språkbruk är något som i sig själv ger makt: Nam et ipsa scientia potestas est.  

Göteborgs universitet äger inte bara kunskapen utan äger även denna speciella makt som innehavet av Jonse-

reds herrgård utgör.

Dan Brändström     
 

En MILJÖ FÖR EFTERTAnKE

Jonsereds herrgård med sina intressanta seminarier är något unikt.  Att i en behaglig miljö få uppmärksam-

het om kvinnors rätt att delta i hela fredsprocessen inte bara som offer utan som aktörer och deras rätt att 

medverka till att förhindra krig, medla i en krigssituation, vara Fn-observatörer och inte minst att sitta vid 

förhandlingsbordet när fredsfördraget skrivs är stimulerande. Det är fantastiskt att Jonsereds herrgård och 

Göteborgs universitet ger utrymme för detta. Fn:s Säkerhetsråds resolution 1325 förs därmed från teori 

till konkret verklighet.

Maj Britt Theorin  
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Förtroenderådet

På våren år 2005 gjordes ett upprop. Det gällde att finna ett antal intresserade, både inom 

och utom universitetsvärlden, som ställde sig bakom idén att utveckla Jonsereds herrgård till 

en väletablerad och känd mötesplats; en mötesplats där forskare kunde möta företrädare för 

andra samhällsområden i öppen dialog. Det var viktigt att ledamöterna i förtroenderådet 

kunde hämtas från vitt skilda verksamhetsområden, ha olika politiska hemvister osv.

Tanken var också att förtroenderådets ledamöter i olika sammanhang kunde informera om 

verksamheten och vara markörer för verksamhetsidéns trovärdighet och hållbarhet, dess 

ambassadörer om ni så vill.

Landshövding Göte Bernhardsson, som genast såg betydelsen av en tydlig samlingspunkt 

för idéer, debatt och kunskapsutbyte i Västsverige, ställde sig bakom uppropet och lovade 

bli rådets ordförande. Ordförandeskapet har med skifte på landshövdingeposten övertagits 

av Lars Bäckström från 1 januari 2009.

Engagemanget är helt baserat på idealitet och intresse. Ledamöterna har skiftat något, 

men är i stort desamma sedan starten. Denna ägde rum den 28 september 2005, alltså ett 

år efter herrgårdens invigningsdag. Sammankomster äger rum två gånger om året, höst och 

vår. Förutom verksamhetsinformation ingår alltid flera föredrag av forskare vid Göteborgs 

universitet, som då berättar om något aktuellt projekt eller nyfunna vetenskapliga resultat.

Gunnar Dahlström

Förtroenderådet består för närvarande av Göte Bernhardsson, hedersledamot och f lands-

hövding, Göteborg, Lars Bäckström, ordförande, landshövding, Göteborg. Lena M Lindén, 

vice ordförande, VD Nordens Ark, Hunnebostrand, Gunnar Dahlström, sekreterare, fil dr hc, 

Göteborg, Sture Allén, professor, en av De aderton, Göteborg, Carl Axel Aurelius, biskop, 

Göteborg, Eva Carlsson, kommunalråd, Partille, Gustaf Ekman, godsägare, Mariestad, 

Nina Eldh, informationschef, Kungliga Hovstaterna, Stockholm, Anna Falck, VD Bok & 
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Bibliotek, Göteborg, Lennart Fridén, f  riksdagsledamot, Huskvarna, Eva Gesang-Karl-

ström, f överintendent, Särö, Tom Gibson, civilekonom, Bryssel, Ylva Gustafsson, region-

utvecklare, Västra Götalandsregionen, Göteborg, Bengt Göransson, f statsråd, Stockholm, 

Klas Hellerström, VD Artinova, ordf i Dalslands museums vänförening, Mellerud, Lars 

Hjertén, rektor, ledamot av styrelsen för Statens kulturråd, Tidaholm, Erling Håstrand, VD  

Sparbanken Lidköping, Lennart Hörling, chefredaktör, Nya Läns-Tidningen, Lidköping, 

Pär-Arne Jigenius, f pressombudsman, Göteborg, Bengt K Å Johansson, ambassadör, Stock-

holm, Gunnar L Johansson, Tekn Dr, Göteborg, Jan S Nilsson, professor, f universitetsrek-

tor, Hindås, Johnny Nilsson, regionråd, Sjuntorp, Anna Petre, informationsdirektör  SAAB, 

Trollhättan, Birgitta Skarin Frykman, professor, Göteborg, Stefan Svensson, kommunalråd, 

Partille, Maj Britt Theorin,  f Europaparlamentariker, Stockholm, Lena Treschow Torell, 

professor, VD IVA, Stockholm, Margareta Wallin Peterson, professor, prorektor, Göteborg, 

Lotta Vahlne Westerhäll, professor, Göteborg, Pernilla Warberg, regionchef, Kultur och 

Näringsliv Väst, Ivar Virgin, f Europaparlamentariker, Mariedal, Lena Wollin, informa-

tionschef, Vetenskapsrådet, Stockholm.

Adjungerade

Bengt-Ove Boström, rektorsråd, Göteborg, Anders Franck, programchef, Göteborg.
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PUBLICERADE SEMINARIERAPPORTER

1.   Universitetet och samhället (2004) 

2.   Hälsan och samhället (2007) 

3.   New Scenes for International Cooperation (2007) 

4.   Framtidens medicin (2007) 

5.   Himlen över Aspen (2007) 

6.   Vård, skola, omsorg (2008) 

7.   Bilden av psykiatrin – och psykiatrins självbild (2008) 

8.   Det nya folkhemmet (2008) 

9.   Att erövra ett språk (2008) 

10. Den dolda diskrimineringen (2009) 

11. Västra Götaland. Från försök till förebild (2009) 

 

ÖVRIG UTGIVNING 

Jonsereds herrgård (2004) 

Jonsered. Stenåldersboplats. Bruksort. Kunskapssamhälle (2005) 

Den framtida regionindelningen (2006) 
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