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”JAG HAR ALLTID gillat 
upplevelser och brukar gå 
mycket på konserter. Men 
för några år sedan kände jag 

att en vanlig spelning inte längre 
gav mig så mycket, och bestämde 
mig för att själv testa att anordna 
ett event. Jag hade en del erfaren
het från branschen då jag jobbat för 
ett evenemangföretag i flera år, och 
lyckades boka och planera en som
martillställning på Bohus Fästning. 
Tanken var att det skulle bli en stor 
upplevelse med olika happenings 
och jag involverade över hundra 
artister och volontärer. Tyvärr 
regnade sommaren bort, vi blev 
försenade och jag tvingades ställa 
in hela evenemanget en vecka före 
utsatt datum.

Det var så klart en stor besvi
kelse. Samtidigt blev det en nyttig 
lärdom och jag insåg att jag nog 
borde börja i mindre skala först. 
Så de närmaste åren anordnade 
jag och en kompis ett slags mini
festival hemma hos privatper
soner. Det var ett roligt koncept 
som inte krävde så mycket arbete 
och där jag fick möjlighet att träffa 
nya män niskor på ett annorlunda 
sätt. Under 2008 fastnade jag för 
föreläsningsserien TED talks och 
kände att jag gärna hade gjort nå
got liknande i Göteborg. Jag tillta
lades både av möjligheten att skapa 
en ny mötesplats och av konceptet 
att uppmärksamma, stödja och 
sprida värdefulla idéer. Så när TED 
initierade TEDx, där lokala orga
nisationer eller privatpersoner ges 
möjlighet att anordna TED talks i 
mindre skala, bestämde jag mig för 
att testa. Under 2009 anordnade 
vi Göteborgs första TEDx. Tack 
vare ett flertal samarbetspartners 
är vi nu inne på vårt sjätte år, och 
evenemanget växer hela tiden. 
Målsättningen är att bli Västra Gö
talandsregionens mest intressanta 
mötesplats för människor inom 
olika kluster, och detta kräver att 
jag periodvis arbetar med det på 
heltid.

Namn: Carl Ternstedt.
Ålder: 37.
Familj: Mamma, pappa och två 
bröder.
Bor: Vasastan.
Gör: Driver TEDx Göteborg på 
ideell basis, frilansar som video-
producent.
Min bästa lördag: Sover tills 
jag vaknar. Långfrukost. Tränar. 
Finkaffe. Hänger med vänner. 
Kollar en spelning, teater eller 
utställning.
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ALLA VI SOM arbetar med TEDx 
gör det ideellt, så det var inte ett 
beslut för plånboken. Däremot får 
jag ut så mycket annat av det. Den 
stora drivkraften för mig, förutom 

att skapa mötesplatsen, är min 
passion för att hitta de människor 
som ska delta i eventet. TEDx 
handlar inte så mycket om kändis
namn, utan om vanliga människor 
som har en unik historia att dela 
med sig av. Människor jag många 
gånger springer på ute på stan el
ler av en händelse blir tipsad om. 
I mitt arbete ingår att göra dem 
redo för scenen och hjälpa dem att 
strukturera sina tal för ett TED
sammanhang. 

Det är extremt förmånligt och 
inspirerande att få vara med på de
ras resa fram till dess att de står där 
på scenen och pratar inför alla åhö
rare. Indirekt pratar de även inför 
hela världen via livestreaming och 
vi publicerar samtliga tal på nätet i 

Motgång blev Carls drivkraft

efterhand, fritt för den som vill ta 
del av det.

I stora drag har våra talare möj
lighet att ta upp vitt skilda ämnen, 
men de har alltid ett tema att 
förhålla sig till. I år är detta tema 
”When life gives you lemons”, 
som handlar om att vända mot
gångar i livet till något positivt. 
För mig personligen betyder 
temat en hel del, då det kanske 
var misslyckandet med eventet 
på fästningen som gjorde att jag 
började jobba med TEDx. Till slut 
fick jag den gränsöverskridande 
mötesplats jag letat efter, tack vare 
att jag inte gav upp utan fortsatte 
att försöka.”

Berättat för  

LINDA THOMSEN HÖGFELDT

JUST NU
Nästa TEDx  

Göteborg hålls på 
Clarion Hotel Post 

18/11 kl 09.00.MOTGÅNG BLIR MEDGÅNG. Temat för nästa TEDx Göteborg är ”When life gives you lemons”. Grundaren Carl 
Ternstedt berättar att det är en anspelning på talesättet ”When life gives you lemons – make lemonade” och 
att det handlar om att vända motgångar till något positivt. Bild: ANNA SVANBERG


