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Strömstad akademis styrelse beslutade 24 juli 2013 att inrätta Strömstad 
Akademis Fria Skriftserie med följande riktlinjer: Ledamöter i Strömstad 
akademi har rätt att utan granskning få manuskript publicerade elektroniskt i 
Strömstad akademis fria skriftserie. Det enda som gäller är att författaren 
ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller 
innehåller copyrightskyddat material. Manus skickas direkt till webansvarig.  



Online föreläsningar hösten20/våren 21 för 
Strömstad akademi 

 

Stora förändringar skedde i och med covid 19 pandemin. Många arbeten förflyttades från 
kontor till hem med arbete online. Gymnasier och högskoleutbildningar övergick till online. 
På grund.av mötesrestriktioner och omöjligheten att ha fysiska möten började olika  
vetenskapliga  föreningar och andra organisationer sända föreläsningar online i en alltmer 
ökande utsträckning. Online har även använts i folkbildning av föreningar som Vuxenskolan 
med flera. 

Receptet är inte nytt. Det har sedan 2006 förekommit så kallade MOOC kurser (massive 
open online courses) i många olika ämnen från ledande universitet, framför allt från USA 
men även svenska universitet har sådana kurser, där man har kunnat deltaga och till och med 
att mot avgift få ut bevis på genomgången universitetskurs. Ja, tom avlägga en examen 
genom att ta ett flertal kurser. MOOC kurser har varit mycket populära. 

Strömstad akademis vetenskapskonferens sommaren 2020 blev som många andra 
konferenser inställd. Under hösten 2020 började lokalavdelningar i Strömstad akademi sända 
föreläsningar regelbundet online. Även om de kom från en lokalavdelning fanns möjlighet för 
medlemmar i andra delar av landet att deltaga. En del av dessa föreläsningar har sedan lagts 
upp på Strömstad akademis Videoserie (SAV).  

Det finns skäl att tro att även när vanliga årliga konferenser och lokala möten med vanligt 
deltagande återupptagits, detta kommer att fortsätta i olika utsträckning, så att online 
föreläsningar kommer att sändas av Strömstad akademi som en del av en ökande aktivitet 
från akademins sida. Detta kommer också i framtiden att kunna göras i samarbete med 
Strömstads kommun som en del av folkbildningsarbetet där och troligen även med 
studieförbund som Vuxenskolan. 

Strömstad akademi har under hösten 2020 och våren 2021 haft såväl gemensamma 
webinarer liksom online föreläsningar i samarbete med andra organisationer som Rotary 
Poseidon Göteborg, (RP), Immigrantinstitutet Göteborg (Immi), Rotaract Poseidon Göteborg 
(RG), Rotary Göteborg, Karolinska Institutet KI. 

De videoföreläsningar som även lagts upp i SAV återfinns där, liksom de som lagts upp på 
hemsidan på annat sätt. Ett par föreläsningar har lagts upp i reviderad form t.ex. Tomas 
Bergströms coronaföreläsning. 

Förutom dessa gemensamma föreläsningar har sådana även skett för mindre grupper inom 
akademin i samarbete med de olika arbetsgrupperna för framtida projekt. 

Bland dessa märks t.ex. 210222 Staffan Hübinette.  Om cannabis RNS (Riksförbundet 
Narkotikafritt samhälle) och en arbetsgrupp om ”Migration och Integration”, se nedan. 

Strömstad akademi har även inrättat ett konto för diskussioner etc. “Tvärtänk “som sänder 
olika diskussioner bland annat på You Tube  

 

 För redaktionskommittén och lokalavdelningarna  

Gudmund Bergqvist   Anders Gustavsson   Jens Allwood  Bode Janzon  



 Online föreläsningar Hösten 2020 och våren 2021 
Strömstad akademiledamöter som föredragshållare markerade med fet stil  

Hösten 20§20 

1. 200928 - Stephan Vollmer: PhD Astra Zeneca Om corona-vaccin  RP 
2. 201007 - Randi Myhre & Nour Al Mouselly: Svenska på jobbet” Immi +SA 
3. 201012 - Rune Wigblad: Om teknikvärdering RP (SAV 18) 
4. 201104  - Cenab Turunc: Religionsdialog i Göteborg  Immi + SA 
5. 291109 - Jessica Vikberg RNS och Jessica Andersson: Kunskapskällarn Göteborg Om 

droger RP 

6. 201202 - Ole Petter Ottersen:  Edward Munch och hans sjukdomar Uppsala - 
Sthlmavd + KI  

7. 201207 - Annica Dahlström: Han, Hon och hjärnan RP 

Våren 2021  

1.  210128 - Tomas Bergström Covid 19 & Bode Janzon Spanska sjukan 1918-
20 (SAV 26) SA centralt webinar 

2.  210201- Stadsarkitekt Björn Siesjö: Visionen för Göteborgs stadsmiljö RG + SA 

3.  210208 - Jens Allwood: Tankehistoria- (kognitionshistoria) med språket som 
utgångspunkt RP 

4.  210127 - Leif Eriksson:  Moral conflicts - att bibehålla det goda samtalet i en situation 
med djupa värdekonflikter. Immi + SA 

5.  210303 - Cenab Turunc: Religiösa grupper i Mellersta Östern 1 Immi + SA 

6.  210308 - Sandra Alm: World Economic Forum and risks RP RactRP 

7.  210318 - Jens Allwood, John Fletcher och Åsa Morberg:  Migration 
och integration SA centralt webinar (upplagd hemsidan och SAV). 

8.  210322 - Per Flensburg:  Hårt språk på nätet ett hot mot demokratin RP  

9.  210324 - Hui Fang:  GuanXi och Face - Kommunikation med kineser Immi + SA  

10.  210412 - Malin Bork: Rörelser och övningar för kontorsarbetet hemma RG +SA 

11.  210421 Jens Allwood, John Fletcher Åsa Morberg: Migration och integration 2 SA 
centralt webinar 

12.  210428 - Jens Allwood: Integration I spänningsfältet mellan multikulturalism och 
assimilation Immi + SA +RP 

13.  210503 Ali Ahmady: Immigration, integration, friend or foe? An approach on how to 
solve the integration puzzle.  Rotact P RP 

15.  210517 MayLou Wadenberg: Alcohol/drug addiction /emergence and treatment 
options About the Whys´n hows RP + SA 

16.  210524 - Cenab Turunc: Religiösa grupper i Mellersta Östern 2 Immi + SA 

17.  210524 Anders Hammarberg: Om alkohol och droger central webb SA  

 


