
1
2019

Jonsereds  
herrgård



3

Göteborgs universitets verksamhet vid 
Jonsereds herrgård år 2019

Omslagsfoton:
EuroEnviro 2019, studenter från hela världen
gästar Jonsereds herrgård. Foto: Lena Ulrika Rudeke. 
Jonsereds herrgård by night. Foto: Hanna Jedvik.

ÅRET SOM GÅTT 

2019 har det i samhällsdebatten diskuterats ”alternativa fakta” och så 
kallade ”fake news”. En central angelägenhet för programverksamheten 
vid Jonsereds herrgård har varit att insistera på det samhälleliga behovet 
av vetenskap och en metodisk strävan efter sanning. Men samtidigt är 
det viktigt att påminna om att oenighet, tvekan och kritiskt meningsutbyte 
också är en central del av den vetenskapliga verksamheten. Att arbeta 
vetenskapligt är ett tålmodigt arbete med att lära känna vetenskapens 
gränser.

Därför vill verksamheten vid Jonsereds herrgård hålla just det akade-
miska samtalet levande. Rent konkret sker detta genom att iscensätta 
samtal mellan forskare och universitetslärare, liksom mellan akademin 
och det övriga samhället. Även musiken, konsten och litteraturen är en 
självklar del av Jonsereds herrgårds pågående samtal, inte minst då de 
konstnärliga uttrycken ofta gestaltar samtalets dynamiska karaktär. 

 
Det gångna året har inneburit ett starkt utvecklingsarbete och breddad 
samverkan på flera fronter. I den här verksamhetsberättelsen går det att 
läsa om hur vi aktivt har arbetat med att involvera långt fler institutioner, 
fakulteter och organisationer än tidigare. Det har gett god utdelning, både 
kvalitativt och kvantitativt. Något som i sin tur tydliggör hur centralt sam-
verkansarbetet är för ett universitet.

Vikten av samverkan ligger även till grund för det samarbetsavtal som 
Jonsereds herrgård under 2019 har slutit med Folkuniversitetet. I form av 
en tvåspårsmodell tydliggörs universitets viktiga koppling till folkbildning-
en. Året har också inneburit en betoning på etablerandet av nya scener 
för samtal och en genomlysning av befintliga samverkansarenor. Att låta 
det vetenskapliga samtalet föras även utanför universitetets väggar visar 
på vikten av dialog, såväl inom akademin som tillsammans med det 
övriga samhället. 

Ett systematiskt arbete med att stärka det akademiska samtalets 
relevans för samhällets olika arenor har varit ett signum för programverk-
samheten vid Jonsereds herrgård under 2019. Med ett gott resultat. 

Ola Sigurdson, ordförande i styrgruppen
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Samverkan & förankring

Strategiskt verktyg i samverkansarbetet 
Göteborgs universitet är ett universitet med uttalat 
samhällsansvar, närhet till stadens liv och med en 
öppenhet mot omvärlden. Det ska vara en aktiv kraft 
som påverkar samhällets utveckling. Detta ska även 
prägla verksamheten vid Jonsereds herrgård.

Jonseredsverksamheten är ett strategiskt verktyg i 
universitetets samverkansarbete. Därför ska verk-
samheten vara väl förankrad inom universitetet. 
Samverkan, tillsammans med programverksamhet, 
utgör en central del av Jonsereds herrgårds kärn- 
verksamhet.  

Stärkt förankring inom universitetet
Verksamhetens förankring i Göteborgs universitet har 
stärkts under året på ett mycket glädjande sätt. 

Genomströmningen ifrån universitetets olika delar 
har i seminarieverksamheten mer än fördubblats från 
drygt 60 till drygt 140 deltagare. Ämnesspecifika rik-
tade inbjudningar till ledningar, forskare, lektorer och 
studenter har lockat nya deltagare, som har uttryckt 
entusiasm över att vara en del i verksamheten. 

Fakulteterna har varit representerade enligt följande,  
i fallande skala från mest till minst frekvent: 

• Samhällsvetenskapliga fakulteten
• Humanistiska fakulteten
• Konstnärliga fakulteten
• Utbildningsvetenskapliga fakulteten
• Handelshögskolan
• IT-fakulteten
• Naturvetenskapliga fakulteten
• Sahlgrenska akademin

Sex av universitetets åtta fakulteter har varit repre-
senterade av deltagare från samtliga eller merparten 
av sina institutioner. 

Följande institutioner och enheter har tillkommit 
under året: 

• Institutionen för globala studier
• Psykologiska institutionen
• Institutionen för didaktik och pedagogisk  

profession
• Institutionen för svenska språket
• Institutionen för biologi och miljövetenskap
• Institutionen för kliniska vetenskaper
• Nationella sekretariatet för genusforskning

 
Samverkan i kraftfull utveckling 
Parallellt med den stärkta förankringen inom universi-
tet har samverkansarbetet tagit steget in i en kraftfull 
utvecklingsfas. Föregående årets expandering av 
nätverk och genomlysning av samverkan tillsammans 
med detta års systematiska utvecklingsarbete har 
givit tillfredsställande resultat. 

Metodiskt och medvetet har det arbetats med att 
säkra att samverkan och programverksamhet är  
ömsesidigt stärkande: 

• att samverkan bidrar till bredd, djup, kunskaps-
utbyte vad gäller ämnen och deltagare 

• att programverksamhet bidrar till att såväl fördjupa  
befintlig som etablera ny samverkan 

• att framgångsrik växelverkan dem emellan är djupt 
beroende av en god balans mellan kvantitet och 
kvalitet

En genomlysning av arbetsmetoder har påbörjats till- 
sammans med Forsknings- och Innovationskontoret, 
för att säkerställa att samverkan – med relationer, 
erfarenhetsutbyte, analyser, förslag och idéer – ska 
komma både universitetet som helhet och samver-
kanspartner till godo. Därtill har nya strategier för 
arbete med samverkansorienterade arenor som  
Vetenskapsfestivalen, Almedalsveckan och Bok-
mässan tagits fram. 

58 organisationer – 45 externa och 13 interna – har 
under året varit samverkanspartner. Mer än 150  
organisationer har varit representerade med del-
tagare. Jämfört med föregående år har såväl sam-
verkan som deltagande mer än fördubblats. Likaså 
har flödet av externt och internt inkommande sam-
verkansförslag ökat. 

Bland årets samverkanspartner finns organisationer 
som OECD, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad, 
Business Region Göteborg, Svenska Akademien, 
Schizofreniförbundet, Gothenburg Students for  
Sustainability Alliance (GSSA) och UR. 

 
Tvåspårsmodellen
Ett samverkansavtal har ingåtts med Folkuniversitet 
om Tvåspårsmodellen med 1) Jonseredsseminarier i 
mångvetenskapligt orienterad samverkansmiljö, och  
2) ämnesmässigt länkade publika program. 

Detta slag av korsbefruktning av akademi, samver-
kan och folkbildning utgör Jonseredsverksamhetens 
bultande demokratiska hjärta.
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Jonseredsseminarier

Intellektuellt centrum & mötesplats
Jonsereds herrgård är ett intellektuellt centrum och 
Göteborgs universitets mötesplats där samverkan, 
dialog, kreativitet och eftertanke ges spelrum. Med 
utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här 
forskare och aktörer inom politik, offentlig sektor, 
näringsliv, journalistik, konst och kultur. Olika sam-
hällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska 
riktningar är representerade. 

Kärnan i verksamheten är Jonseredsseminarierna, 
som tar avstamp i aktuella samhällsbehov med  
ambitionen att genom intellektuella samtal gemen-
samt formulera samtidens tänkande och utmaningar. 

Målmedveten och resultatinriktad kraftsamling 
Under året har den sammantagna programverksam-
heten ökat från närmre 40 till närmre 60 arrangemang. 
Antalet Jonseredsseminarier har ökat från 15 till 23 
och dess deltagare från närmre 300 till närmre 400. 
Ett kvalitetsinriktat, målorienterat och resultatinriktat 
arbetssätt har samtidigt präglat året. 

"Göteborgs universitet i tid och rum" – ett kickoff- 
seminarium för Göteborgs universitets arbete med 
Vision 2030 – lade grunden för universitetsledningens 
fortsatta visionsarbete i breddade kollegiala miljöer. 
I ett annat seminarium har arbetet inom Forsknings-
rådet för interkulturell dialog utvärderats inför rådets 
fortsatta framtid. 

Seminariet "Vems liv är värt pengar? Om schizofreni 
och suicid" har resulterat i en skrift. Samverkan kring 
serien "Den stora svenska sångboken" har vidgats 
med avtal om publicering av en visantologi inom 

Svenska Akademiens klassikerserie och av vis-
diktning på Litteraturbanken.se.

Flera seminarier har åtföljts av publika program på 
ämnen som makteliter, nationalism, högerpopulism 
och kunskapens roll i samhället. Så även den nya 
serien "Forskaren som aktivist – om vetenskaplighet 
och samhällsengagemang", som ingår i Tvåspårs-
modellen, och där forskare möts i mångdisciplinär 
vetenskapsdiskussion och erfarenhetsutbyte.

Seminariet "Stad och land – mediernas ansvar" har  
i sin tur lagt grunden för en ny seminarieserie, ett nytt 
samverkanskluster, och en större samverkanssats-
ning inför nästa års Almedalsvecka. 

I serien "Yttrandefrihetens gränser" har seminarierna 
"Extremismen och rättsstaten" och "Varför blir man 
nazist?" fördjupat analysen av dagens demokratiska 
spelplan och utmaningar, samt genomlyst behovet av 
forskning och samverkan inför fortsatt uppföljnings-
arbete.

Ett årligen återkommande seminarium inför Interna-
tionella kvinnodagen den 8 mars har inrättats, och 
premiärseminariet "Feminism – allmänintresse eller 
särintresse?" samlade engagerade deltagare från 
myndigheter, forskning, medier, feministiska rörelser 
och folkbildning. 

Andra seminarier som har satt stora avtryck är  
"Resning och ledarskap" och "Algoritmer – frihet eller 
tyranni?", samt "Från ämbetsman till tjänsteperson – 
en irrfärd?" om tjänstemannaväsendets förvandlingar. 

 

   Seminarier

• Hållbart samhälle enligt Marx och Freud 
• Den stora svenska sångboken: "Men visorna  

äro klena sibyllor”
• Feminism – allmänintresse eller särintresse?
• Algoritmer – frihet eller tyranni?
• Makteliter, demokrati och framtid
• Att utbilda framtidens forskare – när ”likes”  

kommer 10 år senare
• Yttrandefrihetens gränser III: Extremismen  

och rättsstaten 
• Göteborgs universitet i tid och rum 
• Stad och land – mediernas ansvar 
• Fredsdagen 2019: I radikalnationalismens  

exkluderande trädgårdar
• Resning & ledarskap
• Urban Farming – Facilitating the Development
• Cultural and Local Development – Measuring 

the Impact
• Från ämbetsman till tjänsteperson – en irrfärd?
• Interkulturell dialog – i ny tid, i annat samhälle
• Vems liv är värt pengar? Om schizofreni och 

suicid
• Forskaren som aktivist – vetenskaplighet och 

samhällsengagemang
• Vem äger historien – forskaren eller  

journalisten? 
• Yttrandefrihetens gränser IV: Varför blir man 

nazist?
• De fyra elementen. Del I: Jord
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En herrgårdsvagn lastad  
med samverkan
– Verksamheten vid Jonsereds herrgård hand-
lar i grunden om samverkan. Det säger Fredrika 
Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan vid 
Göteborgs universitet. Under året har samverkans-
arbetet utvecklats ytterligare. 

Att Jonsereds herrgård är ett strategiskt verktyg i 
universitets samverkansarbete och en mötesplats för 
samverkan förpliktigar. Och nu har Jonseredsverk-
samheten visat musklerna, med en kraftig ökning av 
antalet samverkanspartner och deltagande organisa-
tioner samt fördjupad samverkan kring de uppskatta-
de Jonseredsseminarierna.

– De är fortfarande grunden för verksamheten och 
handlar om att utveckla och pröva nya tankar, förkla-
rar Fredrika Lagergren Wahlin.

Ett nytt sätt att arbeta med samverkan startade 
när Jonsereds herrgård hösten 2019 intog Kvarters-
scenen 2Lång i centrala Göteborg. "Forskaren som 
aktivist" var temat för de djupintervjuer med forskare 
om deras vetenskapssyn och samhällsengagemang 
som stod på programmet. Först ut var Ulf Bjereld 
följd av Mia Liinason, professor i statsvetenskap res-
pektive genusvetenskap vid Göteborgs universitet. 

– Det blev en stor succé med salonger, så små-
ningom så fullsatta att det har varit svårt att få plats, 
berättar Fredrika Lagergren Wahlin. 

Syftet är att kombinera akademiska seminarier 
med folkbildning. Jonseredsseminarierna har alltid 
handlat om att låta människor från olika delar av 
samhället träffas och samtala om viktiga frågor,  
var och en utifrån sina olika kunskapsområden och 
engagemang, menar Fredrika Lagergren Wahlin.

– Med den nya satsningen utökar vi samverkan 
med Folkuniversitetet för att nå nya grupper och  
skapa oväntade möten. Inte minst spännande är  
det att nå en publik med något som skiljer sig från 
vanliga föreläsningar och seminarier. 

Andra, redan inarbetade samverkansarenor för 
verksamheten är Vetenskapsfestivalen, Almedals-
veckan och Bokmässan. I år med extra fint utfall: 
UR filmade och sände inte mindre än tre av de fyra 
seminarier som Jonsereds herrgård anordnade på 
Bokmässan. 

Även i övrig verksamhet har samverkan stärkts  
för att nå nya målgrupper. Så även lokalt, där samar-
bete påbörjats med Partille bibliotek om en bokcirkel 
knuten till serien ""Banbrytande berättelser".

– De olika arenorna erbjuder betydelsefulla möj-

Samverkan

ligheter för skilda slag av samverkan. Och Jonsereds 
herrgård ska vara öppen för alla, även om grunden 
för verksamheten är de akademiska samtalen. 

Jonseredsseminarierna är ett nav, inte bara för 
extern samverkan, utan även för internt universitets-
strategiskt samarbete. Vilka är Göteborgs universitets 
kärnvärden inför 2030-talet? Frågan diskuterades vid 
ett seminarium som ett led i arbetet med universite-
tets nya vision, och där Fredrika Lagergren Wahlin var 
ordförande och ledde samtalet. 

Bland deltagarna fanns representanter för forsk-
ningsfinansiärer och näringsliv, som kanske inte är 
så vana vid det fritt sökande humanistiska samtalet, 
men verkligen uttryckte sin uppskattning, konstaterar 
hon, och berättar att seminariet blev startskottet för 
en rad visionsmöten vid de olika fakulteterna. 

– Detta är ett utmärkt exempel på hur Jonsereds-
seminarierna kan användas också för den interna 
utvecklingen vid Göteborgs universitet, genom att 
starta diskussioner som sedan kan fortsätta på andra 
håll vid vårt lärosäte.

Överlag anser Fredrika Lagergren Wahlin att verk-
samheten vid Jonsereds herrgård på senare tid har 
utvecklats på ett fint och engagerat sätt. Den spelar 
en viktig roll i samhällsdebatten, inte minst i tider av 
så kallade alternativa fakta och fake news. Kunska-
pen har alltid behövt försvaras. 

– Det gör vi genom att värna den akademiska 
friheten, som vilar på förmågan att ställa relevanta 
frågor att besvara med metoder utvecklade genom 
erfarenhet och eftertanke. I samverkan, samtal och 
möten kan tankar och idéer brytas mot varandra, 
vilket är en viktig del av ett demokratiskt samhälle.  

 
Eva Lundgren
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Fredrika Lagergren är statsvetare och vicerektor 
för samverkan vid Göteborgs universitet, samt ingår 
i styrgruppen för Jonsereds herrgård.

Önskegäst på ett seminarium – fritt vald ur  
historien: Axel Oxenstierna, på temat maktdelning 
mellan regent/regering och ämbetsman/förvaltning.

Senast lästa bok: Diktsamlingen Dälden, där de  
blommar av Jonas Gren.
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En av Jonsereds herrgårds bärande grenar handlar 
om folkbildning. Därför har man sedan länge ett 
väl rotat samarbete med Folkuniversitetet. Nu har 
samarbetet stärkts och ett avtal upprättats mellan 
de båda aktörerna. Under 2019 sjösattes den så 
kallade Tvåspårsmodellen. 

Tvåspårsmodellen innebär en ännu starkare betoning 
på akademisk forskning i samverkan med folkbild-
ning.

– Folkuniversitetet har samverkat med Jonsereds 
herrgård under många år. I och med vårt avtal har 
samarbetet nu blivit mer systematiserat och vi  
kommer att nå ut ännu bredare än tidigare, säger 
Stig-Olov Blixt, rektor på Folkuniversitetet. 

I de avgränsade Jonseredsseminarierna ute på 
herrgården träffas som bekant mindre grupper med 
människor utifrån olika forskningsområden, verk-
samheter och perspektiv för att diskutera angelägna 
frågor som ligger i tiden. 

I Tvåspårsmodellen flyttar det akademiska sam-
talet vidare, och ut till publika scener och platser. 
Genom att låta seminarieserier i Jonsered och före-
läsningar för allmänheten vävas samman och löpa 
parallellt åstadkoms en ny, helt unik korsbefruktning.

– Jag känner inte till någon annan verksamhet  
som fungerar på det sättet, som kombinerar mer 
personliga möten med öppna arrangemang, säger 
Stig-Olov Blixt. Det vinnande konceptet har varit att 
satsa på aktuella ämnen, sådant som just nu diskute-
ras i samhället och som lockar en bred publik.

På Kvartersscenen 2Lång kan allmänheten ta del 
av ett första resultat av detta utökade samarbete, 
i satsningen "Forskaren som aktivist". Och precis 
som i seriens tillhörande seminarier på Jonsereds 
herrgård, handlar det om vetenskap och samhälls-
engagemang. Kvällarna bjuder på djupintervju med 
en forskare under ungefär en timme, sedan följer 
diskussion med publiken, och slutligen musik från 
intervjupersonens egen spellista.  

– Forskarens personliga engagemang är annars 
något vi ofta missar att lyfta fram i våra föreläsningar 
och andra arrangemang. Just ett starkt engagemang 
eller djupt intresse är spännande att ta del av, inte 
minst för en ung publik. 

Stig-Olov Blixt har varit ledamot av Jonsereds  
herrgårds styrgrupp i sju år. Och genom det sam-

Stig-Olov Blixt är stiftelserektor för  
Folkuniversitetet Region Väst och ingår i 
styrgruppen för Jonsereds herrgård. Med 
stort intresse för samhällsfrågor och att lära 
sig en ny utmaning i livet: skogsbruk.

Önskegäst på ett seminarium – fritt vald ur 
historien:  Barack Obama, på temat säker-
hetspolitik och ekonomi

Senast lästa bok: Finansministern av  
Anders Borg.

verkansavtal som under 2019 har upprättats mellan 
parterna ser han en logisk fortsättning på det sam-
arbete kring folkbildning som funnits sedan tidigare.    

– Folkuniversitetet är instiftat av Göteborgs  
universitet, just med uppdraget att föra ut forsknings-
information och folkbildning till allmänheten i västra 
Sverige. Jonsereds herrgård är en viktig samverkans-
partner i det arbetet, säger Stig-Olov Blixt. 

Han ser med stor tillförsikt på hur hur samarbetet 
mellan Folkuniversitetet och Jonsereds herrgård inte 
bara leder till gemensamma arrangemang, utan även 
inspirerar vidare: 

– Mycket av det vi i övrigt gör, tillsammans med 
forskare från Göteborgs universitet, har vi fått tips 
och idéer till genom samverkan med Jonsereds-
verksamheten. 

Som exempel på inspirationskraften i denna  
samverkan lyfter Stig-Olov Blixt fram "After Work 
med forskare" – en serie föreläsningar som  
Folkuniversitetet organiserar tillsammans med  
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Pustervik.  
Så även samtalsserien "Inside the Box", där man 
samverkar med Världskulturmuseet och universite-
tets Centrum för kritiska kulturarvs studier.

Stig-Olov Blixt tycker sig se ett tydligt ökat in-
tresse hos allmänheten vad det gäller studiecirklar, 
forskningsföreläsningar och vetenskap.

 – Det handlar inte bara om att människor vill  
lära sig mer om olika forskningsområden, utan om 
behovet av att träffas och uppleva något tillsammans. 
Allt kan inte göras via nätet. 

     
                                              Eva Lundgren

Med vetenskapen på 
folkbildningsscenen
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Samverkansarenor

Verktyg för samverkan – Vetenskapsfestivalen, 
Almedalsveckan, Bokmässan
Nya strategier har tagits fram under året för att låta 
samverkansorienterade arenor bli verktyg i det egna 
samverkansarbetet, med utgångspunkt i varje arenas 
unika karaktär.

Här etablerar, vårdar och fördjupar verksamheten 
sin samverkan. Här förbereds Jonseredsseminarier i 
omedelbara och konkreta anläggningsytor. Här för-
ankras och vitaliseras satsningar. Här inlyssnas den 
mångfald av röster som arenorna härbärgerar, och 
här interagerar verksamheten med offentligheten. 

16 program har genomförts under året tillsammans 
med 14 samverkanspartner. Hälften av programmen 
har filmats för TV- eller webbsändningar.

Vetenskapsfestivalen
En serie lunchföreläsningar har under året anordnats 
på festivalens tema "Svindlande tankar." Att ta sig an 
årets tema är kärnan i den därefter framtagna strate-
gin för medverkan vid Vetenskapsfestivalen, och det 
i en programform och en samverkan som svarar mot 
festivalens ambition att kreativt förmedla vetenskap. 

Här ska Jonseredsverksamheten göra vad man är 
bäst på – extra kreativt. Under året har en modell 
arbetats fram för ett publikt Jonseredsseminarium i 
form av en iscensatt akademi: "Rörelse – en intellek-
tuell performance", en mångvetenskaplig och konst-
närlig undersökning på det kommande festivaltemat  
i samverkan med Konstnärliga fakulteten.

  
Almedalsveckan
Strategin som har antagits för medverkan i  
Almedalen bygger på att stärka verksamhetens  
profil som mötesplats för samverkan. Utvecklings-
arbete kring samverkan och Jonseredsseminarier 
ska stå i fokus: panelsamtal i tematiska satsningar 
med universitetets forskning och kompetens som 
bas, ämnesanknutna scener, och breddad samverkan 
med tonvikt på nationella och regionala aktörer.

Program på samverkansarenor 

• Den svindlande tanken: att utrota all världens 
sjukdomar 

• Den svindlande tanken: om en frisk moder jord
• Den svindlande tanken: om fred på jorden
• Väckarklocka: Västsvenska chefers erfarenheter 

och dilemman
• Gud och Google ser dig – vad betyder nya tidens 

övervakning för människan?
• Väckarklocka: Lagomsäkert eller trygghets- 

knarkande samhälle?
• Chefen som vallhund – konsten att balansera 

chefskap och ledarskap
• Väckarklocka: Ledarskap och tillit – i ett 

narcissistiskt samhälle?
• Varför är minoriteter så hotfulla för majoriteten?
• Framtidens universitet – vägval inför 2020-talet
• Forskningen och kultursidan
• Kunskapens tyngd i åsiktssamhället
• Korsettkrig och kvinnokamp
• Frihet – ett argument för ofrihet?
• USA, Trump och kvinnorna
• Kunskapens träd - för vem?   

Årets Almedalsvecka har använts till att lägga grunden 
för Jonseredsseminarier på temat ledarskap samt 
övervakning. Samtalen har varit ämnesanpassade till 
samverkanspartner och scener. Antalet samverkans-
partner har därtill ökat med drygt 50 procent jämfört 
med det genomsnittliga antalet partner under åren 
2013–2018.

Likaså har en testballong för samverkansutveckling 
tagits fram inom samverkan kring Jonseredssemina-
riet "Stad & land – mediernas ansvar". Tillsammans 
med seminariets deltagande organisationer har en 
temasatsning initierats. Via uppsökande arbete har 
sedan ett brett samverkanskluster genererats med 
intresseorganisationer, kulturaktörer och medier, samt 
andra lärosäten och delar av Göteborgs universitet. 
Detta har resulterat i ny intressegemenskap och  
samverkan kring samtal och scenutbyte.

Bokmässan
Strategin för medverkan vid Bokmässan har vässats 
för att stärka verksamhetens profil som intellektuellt 
centrum vid Göteborgs universitet. Med starkt profi-
lerade panelsamtal ska aktuell forskning, nyutgiven 
litteratur och akademiskt orienterad samtalsledning 
bidra till fördjupning av det offentliga samtalet. 

Det mediala genomslaget för årets deltagande har 
varit starkt. 75 procent (tre av fyra) av årets panel-
samtal på mässans seminarielokaler filmades och 
sändes av UR. 

Jonseredsverksamheten har också servat universitets 
pågående visionsarbete med samtal om forskningens 
och kunskapens roll i samhället, och det på såväl 
Forskartorget som i universitetets mässmonter. 

• Vetenskapsfestivalen – Sveriges största  
och ett av Europas ledande populärveten-
skapliga event med ambition att kreativt 
förmedla vetenskap 

• Almedalsveckan – världens största demo-
kratiska mötesplats för samhällsfrågor och 
utbyte mellan politik, myndigheter, förvalt-
ningar, intresseorganisationer och medier 

• Bokmässan – Nordens största kultur- och 
medieevenemang med möten på litteratur-, 
medie- och kulturområdet
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Samtal & kultur för alla

Nya scener – andra publiker
Ett demokratiserande publikarbete har påbörjats 
under året, för att svara mot universitetets arbete 
med breddad rekrytering. Fler platser och andra 
scener ska adressera och engagera nya deltagare. 
Jonsereds praktfulla herrgårdsbyggnad har därför 
under året kontrasterats med den mer spartanska 
Kvartersscenen 2Lång i centrala Göteborg, Svenska 
mässan med Domkyrkan, Pedagogens café med 
intima teaterrum och bibliotek. Kontakter har även 
etablerats med ytterligare arenor inför fortsatt framtid. 

Publika samtal och salonger 
Den publika delen i Tvårspårsmodellens "Forskaren 
som aktivist – om vetenskaplighet och samhälls-
engagemang" fick med sina unika och öppenhjärtiga 
djupintervjuer ett stort genomslag. Folkbildande 
vetenskapssamtal har samlat en brett intresserad  
och engagerad allmänhet. Medverkande genus-
vetaren Mia Liinasson och statsvetaren Ulf Bjereld 
har diskuterat vetenskap och samhälle, samt utifrån 
temat bjudit på personligt vald musik. 

Nya engagerade läsare har under året hittat till 
"Banbrytande berättelser" – salongen om litteratur 
som har förändrat synen på människan och världen, 
och som anordnas i samverkan med Institutionen 
för litteratur, idéhistoria och religion. Årets spänstiga 
blandning har bjudit på Don Quijote, Muhammed-
berättelser, Pippi Långstrump, Den unge Werthers 
lidande och Orfeusmyten. 
 
Fredsdagen den 8 maj och World mental health day 
den 10 oktober – årligen återkommande temadagar – 
har även i år uppmärksammats. Fredsdagen med ett 
samtal på temat "Nationalism – fenomen, frestelser 
och faror". World mental health day med ett publikt 
seminarium om gaming och spelberoende under 
rubriken "Spel – nytta, nöje, gissel"? 

Utställningar
I Galleriet på Jonsereds herrgård och på andra loka-
ler anordnas årligen ett antal utställningar. Dessa har 
ofta koppling till Jonseredsseminariers och övriga 
programs ämnen, och är samtidigt självständiga 
konstnärliga och kulturella repliker som skapar klang-
bottnar och fördjupade perspektiv.

Årets utställningar:

• Leve demokratin! av Forum för levande historia,  
i anslutning till Fredsdagen 8 maj

• The Sustainable Womans Feedback-klinik,  
av Monique Wernhamn, konstutställning i  
anslutning till ett hållbarhetssymposium

• Harry Martinson, foto- och arkivutställning  
 

Konserter & musikaliska händelser 
Årets konserter med kammarmusik i herrgårdsmijö 
har, med sina medverkande etablerade musiker 
och musikstudenter, varit mycket uppskattade. De 
traditionella vår- och höstkonserterna med tillhöran-
de guidad vandring i Bokedalens naturreservat har 
därtill blivit alltmer publikdragande. Fyra konserter 
har anordnats under året, varav tre i samverkan med 
Högskolan för scen och musik. 

Sinnenas musik – bokutgåva & konsert
Produktionen av en bokutgåva med tillhörande  
musikinspelning, Sinnenas musik, har påbörjats. 
Boken är baserad på en experimentell seminarieserie 
som genomfördes åren 2016–2018 i samverkan med  
Högskolan för scen och musik samt GU Journalen. 

Musikinspelning på Jonsereds herrgård, manus-
produktion och redaktionellt arbete har pågått under 
året med sikte på utgivning 2021. Ett musikaliskt 
smakprov har likaså givits i en konsert med Tobias 
Granmo och Daniel Berg, tillsammans Duo Granmo/
Berg och båda lektorer vid Högskolan för scen och 
musik.

Deltagande och förankring
De öppna föreläsningarna har under året lockat 
alltfler deltagare, nya publiker och grupper. Arbete 
fortgår samtidigt för att ytterligare förankra denna 
verksamhetsgren i det lokala och det regionala  
samhället. 
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Seminarier & keynote speakers
Året har inneburit en ökad internationalisering. Därför 
lyfts här det internationella arbetet fram ifrån olika 
verksamhetsgrenar. 

Jessi Banhazl från Boston USA – årets Eisenhower 
Fellowship-stipendiat – har under året gästat Jonse-
reds herrgård som keynote speaker vid seminariet 
"Urban Farming". Detta i ett engagerat utbyte med 
deltagare från stadsutveckling, politik, miljöorgani-
sationer, samt forskning inom bland annat globala 
studier samt biologi- och miljövetenskap. 

I samverkan med OECD Centre for Entrepreneurship 
och Göteborgs Stad har ett seminarium om kulturens 
mätbarhet likaså anordnats, "Cultural and Local  
Development – Measuring the Impact". Keynote  
speaker var OECD:s Ekaterina Travkina från Paris, 
och seminariet samlade initierade deltagare från  
politik, myndigheter, förvaltning, kulturaktörer, konst-
närlig och kulturpolitisk forskning.

Anders Kompass, Sveriges ambassadör i Guatemala 
City, har som inledningstalare tillsammans med bland 
andra KG Hammar gästat årets mest uppmärksam-
made seminarium – det djupt berörande "Resning 
och ledarskap". Deltagare med mångårig erfarenhet 
av ledarskap under hård press formulerade tillsam-
mans etiska utmaningar i det globala samhället.

EuroEnviro – internationellt hållbarhets–   
symposium
En av årets höjdpunkter har varit det internationella 
symposiet EuroEnviro, som under temat "Interdis-
ciplinary Solutions for Sustainable Development" 
gick av stapeln i sin 24:e upplaga med Gothenburg 

Ökad internationalisering

Students for Sustainability Alliance (GSSA) som  
samverkanspartner och huvudarrangör. 

Ett 70-tal studenter från hela världen gästade  
Jonsereds herrgård vid symposiets grande finale,  
för att under en heldag arbeta fram och, inför en jury, 
presentera förslag till lösningar på globala hållbar-
hetsproblem. Ung sprakande vetenskapsenergi och 
idérikedom fyllde huset till brädden, ny angelägen 
samverkan etablerades, och Jonseredsverksamheten 
har ytterligare förankrats bland studenter.

Studenterna kom från 30 universitet i Europa, och 
länderna Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Neder-
länderna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, 
Tyskland, Ungern och Österrike. Det i sällskap med 
gäststudenter från bland annat Colombia, Grekland, 
Indien, Kanada, Kirgizistan, Malaysia, Nicaragua,  
Rumänien, Sydafrika och Taiwan.

Internationellt på Bokmässan & UR
Två internationella samtal har genomförts på  
Bokmässan med fullsatta lokaler och filmade av UR: 
USA, "Trump och kvinnorna" med fokus på politik, 
jämställdhet och skrivande, samt det filosofiskt orien-
terade "Frihet - ett argument för ofrihet?". Deltagare 
kom från USA och Storbritannien.

Musikens utländska studenter
Som tidigare år har utländska musikstudenter 
medverkat i kammarmusiksatsningen på Jonsereds 
herrgård, dess både konserter och sommarkurs. 
Årets deltagare har kommit från Finland, Frankrike, 
Moldavien, Norge och Portugal.

 
Stipendiefinansiärer
• Erik och Lily Philipsons minnesfond
• Hasselbladstiftelsen
• Jonseredsstiftelsen
• Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
•  Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk  

folkkultur
• Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 

i Göteborg
• Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för veten-

skapliga m.fl. ändamål
• Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk,  

donationsfond
•  Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers 

fonder
• Västra Götalandsregionen
• Enheten för pedagogisk utveckling och inter-

aktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet

Villa Martinson och världen
Regelbunden internationell genomströmning har även 
den i herrgårdsområdet belägna Villa Martinson. Fem 
skrivarlägenheter erbjuds här forskare, författare och 
journalister för stipendievistelser, som finansieras 
av stiftelser och fonder. Verksamheten lyder under 
Jonseredsstiftelsen, och verksamhetsansvarig är 
universitetets tidigare vicerektor Bengt-Ove Boström.

Albanien, Kanada, Nederländerna, Turkiet och  
Venezuela är de länder utöver Sverige, varifrån årets 
stipendiater har kommit. Stipendiaternas ämnes-
områden har varit arkitektur, etnologi, fredsstudier, 
genus, historia, klimatologi, litteraturvetenskap, 
marina vetenskaper, pedagogik, psykologi, sociologi, 
socialmedicin, socialt arbete, svenska som andra-
språk, teologi och ämnesdidaktik.
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Organisation

Styrgrupp
Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds 
herrgård bedrivs på rektors uppdrag. Verksamheten 
leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp tillsatt 
av rektor, och är administrativt placerad vid Kom-
munikationsenheten.  

Styrgruppens uppgift är att stärka relationen mellan 
verksamheten och universitetets fakulteter, och att 
på ett övergripande plan staka ut vägen för verk-
samhetens utveckling. Den ska årligen ta ställning 
till en verksamhetsplan, en budget och en redo-
visning av verksamheten. Styrgruppens ledamöter 
kan också konsulteras i frågor som mer direkt rör 
programverksamheten. 

Ledamöterna representerar olika vetenskapsom-
råden samt universitetets studenter och omvärld. 
Dessa har under året varit 

• Ola Sigurdson (ordf.), professor Institutionen för 
litteratur, idéhistoria och religion

• Maria Bania, professor Högskolan för scen och 
musik

• Stig-Olov Blixt, stiftelserektor Folkuniversitetet 
Region Väst 

• Cia Eriksson, stud, Konstnärliga fakulteten
• Anna Gordh, professor Sahlgrenska akademin
• Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för  

samverkan
• Jan Pettersson, professor och föreståndare GMV   

Göteborgs centrum för hållbar utveckling
• Anders Sandoff, fil.dr., lektor Företags -

ekonomiska institutionen
• Maria Sundin, docent Instutionen för fysik

Under året avgående ledamöter har därtill varit 

• Anna Dubois, prorektor och vice vd Chalmers
• Henrik Sjövall, professor Sahlgrenska akademin
• Rebecca Stenvall, fil. stud.

Adjungerade har varit universitetets kommunika-
tionschef Anette Norberg, samt Lena Ulrika Rudeke 
och Eva Staxäng med övergripande verksamhets- 
och programansvar respektive programansvar, och 
under den senares tjänstledighet Hanna Jedvik, 
evenemangssamordnare.

Jonseredsstiftelsen 
En för Göteborgs universitet och Jonseredsverk-
samheten viktig plattform är Jonseredsstiftelsen, 
instiftad av Partille kommun. Stiftelsen har till 
ändamål

• att främja vetenskaplig forskning och kunskaps-
förnyelse, särskilt sådana områden som kan    
främja en god samhällsutveckling

• att främja utveckling av kunskapsutbyte mellan  
vetenskapsområden och samhälle

• att ekonomiskt samverka kring undervisning eller 
utbildning

Detta med utgångspunkt i Göteborgs universitets 
och dess samverkanspartners verksamheter knutna 
till Jonsereds herrgård.

I stiftelsens styrelse möts Partille kommun och 
Göteborgs universitet i samverkan kring Jonsereds 
herrgård och herrgårdsområdet i övrigt. Här finns 
även företrädare för regionens högskolor, Västra 
Götalandsregionen, Kungliga Vetenskaps- och  
Vitterhets-Samhället i Göteborg, samt näringsliv.  
 
Ordförande i stiftelsens styrelse är Partille kom-
munstyrelses ordförande, vilket under året har 
varit Marith Hesse (m). Ledamöter från Göteborgs 
universitet har varit Ola Sigurdson, tillika styrelsens 
vice ordförande, och Fredrika Lagergren Wahlin; 
ordförande respektive ledamot i styrgruppen för 
Jonsereds herrgård. Ledamot från Villa Martinson 
har varit tidigare vicerektor Bengt-Ove Boström, 
och från KVVS tidigare universitetsdirektör Gunnar 
Dahlström.

Adjungerad och andre sekreterare har varit Jonse-
redsverksamhetens operativt huvudansvariga  
Lena Ulrika Rudeke.

Jonseredsakademin
Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds 
herrgård stöds av Jonseredsakademin – ett av  
rektor inrättat förtroenderåd och en informell 
smedja. Akademins ledamöter representerar skilda 
samhälls– sektorer från universitet och högskolor 
till kultur och näringsliv. Akademin har under året 
haft sina tvenne sedvanliga sammanträden: ett 
vårmöte och ett höstmöte. För en förteckning över 
ledamöter, se jonseredsherrgard.gu.se.
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jonseredsherrgard.gu.se

Kontakt: Lena Ulrika Rudeke, lenaulrika.rudeke@gu.se, 031-786 54 15
eller Hanna Jedvik, hanna.jedvik@gu.se, 031-786 12 58
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