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Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity 
 

Ett forskningsprogram vid IMS/SU lett av docent Amanda Lagerkvist, Wallenberg Academy Fellow, 
med finanisering från KAW, MAW & SU (2014-2018). 

	  
	  

Referensgruppsmöte	  2	  
Sigtunastiftelsen	  torsdag	  den	  26	  och	  fredag	  den	  27	  januari	  2017	  

Tema:	  (Digital)	  sorg	  och	  säkerhet	  
	  

	  
Medverkande:	  Michael	  Westerlund,	  Amanda	  Lagerkvist,	  Katerina	  Linden,	  Kristina	  Stenström,	  Ulf	  
Lerneus,	  Gergo	  Hadlaczki,	  Lars	  Björklund,	  Kjell	  Westerlund,	  Göran	  Gyllenswärd,	  Yvonne	  
Andersson,	  Johanna	  Nordin,	  Cecilia	  Melder,	  Uno	  Fors	  (dag	  2),	  Cecilia	  Magnusson	  Sjöberg	  (dag	  2).	  
	  
	  
	  
	  
Torsdag	  26	  januari:	  Sorg	  
	  
10.00	  Kaffe	  och	  registrering	  
	  
10.30	  Välkomna!	  Inledning	  av	  Amanda	  Lagerkvist	  och	  Michael	  Westerlund	  samt	  
presentation	  av	  referensgruppens	  medlemmar	  och	  den	  organisation	  de	  arbetar	  inom.	  
	  
11.00	  Existential	  Terrains	  forskargrupp	  presenterar	  sina	  olika	  delprojekt	  inom	  
forskningsprogrammet:	  Amanda	  Lagerkvist,	  Michael	  Westerlund	  och	  Katerina	  Linden.	  
	  
12.00	  Lunch.	  
	  
13.00	  Lars	  Björklund	  och	  Göran	  Gyllenswärd:	  "Sorgen	  och	  den	  existentiella	  ensamheten".	  
	  
14.00	  Erfarenheter	  från	  olika	  verksamhetsfält.	  Inledning	  av	  Cecilia	  Melder,	  Gergö	  
Hadlaczki	  och	  Kjell	  Westerlund.	  
	  
14.30.	  Gruppdiskussioner	  om	  sorg	  och	  existentiell	  ensamhet	  och	  sårbarhet	  med	  
utgångspunkt	  från	  den	  egna	  verksamheten	  och	  erfarenheten.	  Diskussionsledare:	  Kjell	  
Westerlund,	  Gergö	  Hadlaczki,	  Cecilia	  Melder.	  	  
	  
15.00	  	  Kaffe	  och	  fortsatta	  gruppdiskussioner.	  
	  
16.00	  Sammanfattning	  av	  gruppdiskussioner,	  samt	  diskussion	  och	  reflektion	  av	  dagens	  
föreläsningar.	  
	  
17.00	  	  Avslut.	  
	  
19.00	  Gemensam	  middag.	  
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Fredag	  27	  januari:	  Säkerhet	  
	  
09.00	  Frukost	  
	  
10.00	  Föreläsning:	  Cecilia	  Magnusson	  Sjöberg,	  professor	  Rättsinformatik	  vid	  Stockholms	  
universitet:	  Integritetsskydd	  –	  igår,	  idag,	  imorgon.	  
	  
11.00	  Diskussion	  och	  frågestund.	  
	  
12.00	  Lunch.	  
	  
13.00	  Fortsatt	  diskussion:	  Vad	  kan	  lagändringen	  inom	  EU	  2018	  innebära	  för	  
organisationer	  som	  Röda	  Korset,	  Samarbete	  för	  människor	  i	  sorg,	  Svenska	  kyrkan,	  MIND	  
samt	  för	  forskning	  inom	  området?	  	  
	  
14.30	  Sammanfattning	  av	  mötesdagarna.	  Referensgruppens	  kommande	  möten	  och	  
fortsatta	  arbete.	  
	  
15.00	  Kaffe	  och	  avslutning.	  


