
From: Victor Karlströmer 
Sent: Wednesday, September 14, 2022 4:52 PM 
To: Alla <alla@kogvet.se> 
Subject: Re: KVIT 2022: Alexander Bards medverkan 
 
Hej alla Koggisar! 
 
Som uppföljning på tidigare mail vill vi meddela att KVIT i samråd 
med styrelsen beslutat att Alexander Bard ej kommer att medverka på 
årets konferens. 
 
Vi vill även passa på att meddela att vi kommer att stå vid blå 
havet imorgon vid lunchtid för att ge info och ha tävlingar där ni 
kan vinna biljetter! 
 
Tagga KVIT 2022! Glöm inte att köpa biljetter på 
www.kvitconference.com [1], det är mindre än en vecka kvar! 
 
Mvh, 
KVIT 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Från: Victor Karlströmer 
Skickat: den 1 september 2022 18:58 
Ämne: KVIT 2022: Alexander Bards medverkan 
 
Hej studenter på Kognitionsvetenskapliga programmet! Som ni kanske har 
hört har Alexander Bard blivit bokad som talare till årets konferens. 
Detta beslut har väckt funderingar och viss kritik vilket vi skulle 
vilja bemöta. Vi i KVIT-kommittén tror att Bard kan tillföra mycket 
intressant till årets tema: ” Your Brain in the Digital World: A 
modern survival guide for our digitalized society”. Bard har skrivit 
ett flertal böcker (1 [2], 2 [3]) i ämnen närliggande temat och 
känns därför som en värdefull röst i diskussionen. Men vi vet 
samtidigt att Bard har gjort  ett flertal problematiska uttalanden (3 
[4], 4 [5]) och är en kontroversiell figur. 
 
Därför förstår vi den potentiella problematiken över att vi ger en 
plattform till en person som tidigare har uttryckt sig på sätt som 
inte är förenliga med sektionen och programmets grundvärderingar. 
KogVet programmet ska vara välkomnande för alla, och LiU har en stark 
värdegrund mot diskriminering i alla dess former. Vi i kommittén vill 
att programmet ska ha en inkluderande miljö där alla ska känna sig 
trygga. Därför vill vi trycka på att vi inte har bjudit in Bard för 
att tala om något annat än just temat och vi kommer även ha en 
moderator på plats. Vi vill dock veta om vår motivering känns 
tillräcklig och få höra åsikter från så många av er som möjligt. 
Vi vill med formuläret helt enkelt få en uppfattning av hur ni känner 
kring detta för att vi ska kunna ordna en så bra konferens som 
möjligt. KogVet programmet är vår största målgrupp och er input är 
viktig! 
 


