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Ledning och styrelse 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor (Eng.) 
 

It’s summer and I spend most weeks i Strömstad; mostly in our 
cottage south of the town but some days also in the Academy’s office 
in the City Hall. It is a nice office with a view of the sea and Koster 
islands and Academy Fellows can use it free of charge whenever you 
would like to spend some days or weeks away from home for un-
disturbed work. Just send an email to 
lars.broman@stromstadakademi.se with a request! 

I did spend a couple of days i Visby during the “Almedalen week”. 
Together with our Assistant Professor Göran Bryntse and with Tomas 
Kåberger I took part in a seminar on nuclear energy. My major point 
is that obviously many of today’s politicians are not aware of the large 
and dangerous amounts of radioactive isotopes that are present 
inside a nuclear reactor. I have also had the pleasant experience of 
flying with a hot-air balloon together with my elder son Patrik, a pilot 
and 10 more passengers. 

New Academy Fellow 

On 28 July, the Academy Board appointed Harald Wiltsche as 
Professor of Philosophy of Science. Please be most welcome as 
Fellow of Strömstad Academy! 

 

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner (Eng.) 
 
Förslag till nya krönikor i Strömstads Tidning skickas till Mariana Back 
med address: mariana.back@tekniskamuseet.se. 
 
Hedersprofessor Ole Petter Ottersen argumenterar i DN Debatt 17 
juli för att en forskarskola för implementeringsforskning som ett 
samarbetsprojekt kommer till stånd mellan olika lärosäten. Det gäller 
att nya medicinska forskningsrön så snart som möjligt och på ett 
effektivt sätt kommer till användning inom sjukvården för patienternas 
bästa. 

mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
mailto:mariana.back@tekniskamuseet.se
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https://www.dn.se/debatt/repliker/en-forskarskola-borde-etableras/  
 
Rektor och fysiker Lars Broman och ryggkirurg och 
styrelseordförande Peter Fritzell rapporterar var för sig om aktuella 
nyheter inom Strömstad akademi.  

Forskare i företagsekonomi Rune Wigblad fortsätter sin tidigare 
argumentation mot höghastighetståg och för en utredning gällande 
magnettåg.  

https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-
enda-ansvarsfulla-1.15902304  

Med utgångspunkt i sitt anförande vid Vetenskapshögtiden i 
Strömstad 2019 diskuterar ekonom John Fletcher svenskars 
kommande vägval inom politik, välfärd, företagande osv. Här finns 
möjligheter för alla ledamöter i akademin att inkomma med 
synpunkter och reflektioner. 

 
Didaktiker Åsa Morberg är huvudansvarig för ett nytt bokprojekt 
med titeln Vägen mot en framgångsrik forskarkarriär. Ledamöter i 
Strömstad akademi är välkomna att medverka och skall då senast 
den 1 september skicka in ett abstract på omkring en sida till 
Asa.Morberg@hig.se. Särskilt efterlyses bidrag från naturvetare och 
medicinare. AU stöder detta bokprojekt som presenterades i det förra 
nyhetsbrevet den 30 juni. Morberg diskuterar också betydelsen av 
satsningar på distansutbildning. 
 
Journalisterna Bård Amundsen och Siw Ellen Jacobsen från 
Forskning.no i Oslo besökte Vetenskapshögtiden i Strömstad den 17-
20 juni. Det resulterade i ett reportage om Strömstad akademi med 
rubriken ”Eldreopprør blant svenske forskere”. 
https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-
forskere/1352845 
 
En nyligen tillsatt framtidsgrupp består av teknolog Johan Vestlund 
sammankallande, ekonom John Fletcher och didaktier Åsa 
Morberg. De arbetar med att utarbeta en affärsplan för Strömstad 
akademi. 
 

https://www.dn.se/debatt/repliker/en-forskarskola-borde-etableras/
https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-ansvarsfulla-1.15902304
https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-ansvarsfulla-1.15902304
mailto:Asa.Morberg@hig.se
https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-forskere/1352845
https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-forskere/1352845
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Den 27 juli ledde hedersprofessor Gunnar Eriksson ett 
körframträdande vid Kosterhavsfestivalen. 
 
Farmakolog och sekreterare Marylou Wadenberg har skrivit 
protokollen från styrelsemötet och årsmötet den 17 juni 2019 som nu 
är justerade. 
 
Barnläkare Gudmund Bergqvist samordnar arbetet inom 
akademins fem lokalgrupper, i Falun, Göteborg, Lund-Malmö, 
Stockholm-Uppsala och Strömstad.  
 
Arbetet med den nya hemsidan fortsätter i samarbete med 
webredaktör Jan Ternhag och teknolog Johan Vestlund. 
 
Jag vill inskärpa en tidigare uppmaning till alla ledamöter att 
kontrollera och komplettera uppgifterna om er på hemsidan. Försök 
också värva nya medlemmar till akademin, inte minst yngre forskare. 
Skicka förslag till rektor Lars Broman: 
lars.broman@stromstadakademi.se.  
  
Jag önskar nya bidrag till augustinumret av Nyhetsbrevet med 
deadline den 26 augusti 2019 till anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd 
kortare artiklar, debattinlägg och/eller recensioner av ny vetenskaplig 
litteratur. Svenska bidrag skall ha ett abstract på engelska.  
 
Sänd också bidrag till Akademins skriftserie Acta Academiae 
Stromstadiensis, AAS, under adressen: gudmundbergqvist@hotmail.com.  
 
Proposals for new chronicles for Strömstad's Newspaper/Strömstads 
Tidning may be sent to Mariana Back with address: 
mariana.back@tekniskamuseet.se. 
 
Honorary professor Ole Petter Ottersen argues in DN Debate 17 
July that a research school for implementation research as a 
collaborative project between different universities should be 
established. It is important that new medical research findings are 
used as soon as possible and efficiently in the healthcare sector. 
 

mailto:anders.gustavsson@ikos.uio.no
mailto:gudmundbergqvist@hotmail.com
mailto:mariana.back@tekniskamuseet.se
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Rector and physicist Lars Broman and surgeon and chairman of 
the Board Peter Fritzell separately report on current news within 

Strömstad Academy.  

 
Based on his paper presented at the Science Festival in Strömstad 
2019, economist John Fletcher discusses upcoming road choices 
of the Swedish people regarding politics, welfare, entrepreneurship, 
etc. There are now opportunities for all members of the Academy to 
submit their views and reflections. 
 
Researcher in business economics Rune Wigblad continues his 
earlier arguments against high-speed trains and for an investigation 
concerning maglev trains. 

https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-
enda-ansvarsfulla-1.15902304 

Didactics Åsa Morberg is the leader for a new book project entitled 
The Way to a Successful Research Career. Members of Strömstad 
Academy are welcome to participate and should then, on 1 
September at the latest, submit a one page abstract to 
Asa.Morberg@hig.se. Particularly requested are contributions from 
natural scientists and medical scientists. The executive committee of 
the Academy supports this book project, which was presented in the 
previous Newsletter on 30 June. Morberg also discusses the 
importance of investments in distance education. 
 
The journalists Bård Amundsen and Siw Ellen Jacobsen from 
Forskning.no in Oslo visited the Science Festival in Strömstad on 17-
20 June. This visit resulted in a report about Strömstad Academy, 
entitled "Rioting among Swedish senior researchers". 

 

https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-

forskere/1352845 
 
A recently appointed future group consists of technologist Johan 
Vestlund convener, economist John Fletcher and didactics Åsa 
Morberg. They are working on a business plan for Strömstad 
Academy. 

https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-ansvarsfulla-1.15902304
https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-ansvarsfulla-1.15902304
https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-forskere/1352845
https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-forskere/1352845
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On 27 July, honorary professor Gunnar Eriksson led a music 
performance at the Koster sea festival. 

Pediatrician Gudmund Bergqvist co-ordinates the work within the 
five local chapters of the Academy, in Falun, Gothenburg, Lund-
Malmö, Stockholm-Uppsala and Strömstad. 

The records of the board meeting and the annual meeting on 17 June 
2019, written by the secretary and pharmacologist Marylou 
Wadenberg, are adjusted and presented here. 
  
The work on the new website continues in collaboration with 
webmaster Jan Ternhag and technologist Johan Vestlund. 

I want to urge a previous call for all members to verify and complete 
their personal information on the Academy website. Also try to recruit 
new members to the Academy, not least young scholars. Please 
send suggestions to Rector Lars Broman: 
lars.broman@stromstadakademi.se. 

 
I wish new contributions to the August issue of the Newsletter sent to 
my address with deadline on 26 August 2019: 
anders.gustavsson@ikos.uio.no.  
Send short articles, opinion articles and/or reviews of new scientific 
literature. Swedish contributions should have an abstract in English. 
 
Please, also send contributions to the Academy's publication series 
Acta Academiae Stromstadiensis, AAS, to the address:  
gudmundbergqvist@hotmail.com.  
 
Bästa hälsningar, Best regards, Anders Gustavsson 

 
  

mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
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Peter Fritzells sommarbriefing (Eng.) 
 

Kollegor i Strömstad akademi.  

Denna gång blir det en kort sommar-”briefing”. Se också 

nyhetsbrevet från juni. Årsmötets och Styrelsemötets beslut från 

190617, har diskuterats och bearbetats löpande i AU, och också i 

olika Lokalavdelningar.  

Till exempel har Faluavdelningen med flera ledamöter träffats hos 

ansvarige John Fletcher senast idag fredag 190726, mitt under en 

brännande sol.  

Arbetsgruppen med John, Åsa Morberg och Johan Vestlund har 

inkommit med konstruktiva förslag på hur akademin kan arbeta för att 

bli konkret och trovärdig med avseende på fortsatt verksamhet. 

Johan har som bekant beskrivit detta i ett dokument; 

”Affärsverksamhet” som han också presenterade på styrelsemötet i 

Strömstad. Dessa dokument kommer att läggas fram för alla 

lokalavdelningar där Gudmund Bergkvist är sammankallande, och 

förhoppningsvis kommer vi att få kreativ respons.  

Sammanfattningsvis handlar det för oss i akademin om att, under den 

kommande hösten, leverera så konstruktiva, strukturerade och 

funktionella förslag på fortsatt verksamhet, att olika intressenter är 

villiga att gå in med medel för att finansiera akademins åtaganden så 

att vi fortsättningsvis kan arbeta på ett professionellt vis. Med det 

menar jag till exempel att relevant ersättning ska ges för relevanta 

åtaganden. Den ideella tiden för akademin är som jag ser det över 

om vi ska kunna expandera och bli fortsatt livskraftiga. 

Vi måste i denna process till exempel fokusera på att samarbeta med 

organisationer som redan har ekonomiska bidrag för verksamheter 

som ligger inom ramen för vad vi i akademin kan erbjuda. Psykologin 

i dessa kontakter kommer att vara avgörande. Inkom gärna med 

förslag! 
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Jag önskar er alla en fortsatt skön sommar, om än inte lika varm som 

i skrivande stund, dvs 35 grader i kvällningen…. 

Allt gott, Peter (190727/PF) 

………………………………….  

Colleagues in Strömstad Academy. 

This time it will be a short summer briefing. See also the June 

Newsletter. The decisions of the Annual Meeting and the Board 

Meeting of 190617 have been discussed and processed in AU, and in 

various Local Chapters. 

For example, the Falun Chapter met with several members lead by 

John Fletcher today, Friday 190727, under a blazing sun. 

The working group with John, Åsa Morberg and Johan Vestlund has 

submitted constructive suggestions on how the Academy can work to 

become substantial and credible. Johan has, as you know, described 

this in a document; "Business operations" which he also presented at 

the Board meeting in Strömstad last June. These documents are also 

presented to all local Chapters where Gudmund Bergkvist is 

convening, and hopefully we will get creative responses. 

In summary, we in the Academy, in the up-coming fall, need to deliver 

such constructive, structured and functional proposals for continued 

operations, that various stakeholders are willing to find funding to 

finance the Academy's commitments so that we can continue to work 

on a professional level. By that I mean that relevant compensation 

should be given for relevant commitments. The time for solely 

idealistic commitments in the name of the Academy is, as I see it, 

over if we are to expand and remain viable. 

In this process we must focus on collaborating with organizations that 

already have financial contributions for activities that are within the 

scope of what we in the academia can offer. The psychology of these 

contacts will be crucial. Feel free to come in with suggestions! 
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I wish you all a pleasant summer, albeit not as hot as at the time of 

writing, i.e. 35 degrees (centigrades)  in the evening… 

Best regards, Peter (190727/PF) 
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Rapport från Strömstad akademis framtidsgrupp (Eng.) 
 

 

 

 

  

Som tidigare har rapporterats, har styrelsen haft möte med 
riksdagspolitiker och utbildningsutskottet i syfte att öppna för
finansiering med offentliga medel. Intresse finns hos riksdagen, men 
än så länge har inga konkreta löften eller avtal slutits.

För att kunna utveckla akademin mot att bli ”mer finansierbar” krävs 
det dock en hel del arbete och planering. Det är bra att tänka efter
före, så att man har kontroll på läget och gör rätt saker i rätt tid.  Av 
den anledningen har en framtidsgrupp bildats. Den består av Johan
Vestlund (sammankallande), John Fletcher (Falugruppens
ordförande) samt Åsa Morberg. Vårt uppdrag är att skriva en
affärsplan. Det finns fler fördelar med att skriva utvecklingsplaner: 
Framförallt spar det tid och möda. När man har bra överblick blir det 
lättareatt ta bra beslut på en gång. Man kan även använda 
utvecklingsplanen i sig för att bli sedd som seriös. Man visar för 
finansiärerna att man harinventerat nuläget, vilka förbättringar man 
vill åstadkomma, hur manhar tänkt att göra dem och hur man ska 
hantera framtidsmålet. Attman har koll på läget. Ungefär som Stickan 
Andersson när affärsidénABBA realiserades, allt var redan 
genomtänkt och planerat.

Arbetet med utvecklingsplanen påbörjades i våras genom att Johan 
Vestlund skrev ett första utkast med John Fletcher (Falu-gruppens 
ordförande) som gav återkoppling. Efter en presentation under den 
akademiska högtiden beslutades att vi skulle jobba vidare med 
utvecklingsplanen och Åsa Morberg anslöt då till Johan och John och 
vibildade Framtidsgruppen. Vi har nu haft fysiska möten och en rolig,
intensiv epostkonversation. Framtidsgruppen står även i kontakt med 
styrelsen för att få kompletterande information i olika frågeställningar.

Just nu är utvecklingsidén under diskussion. En avgörande
framgångsfaktor, tror vi, är att hela tiden tänka på att alla intressenter
måste få ut något av det man erbjuder dem. Om vi exempelvis vill få 
en tänkt finansiär att bidra med medel måste de se att vi har kapacitet 
att leverera det som de vill ha, vilket kan vara ett beslutsunderlag för 
en bättre samhällsutveckling som stämmer med deras uppdrag att
stödja forskning. Delegater ska vara med i Akademin därför att vi kan 
erbjuda forskningsförutsättningar och så vidare. Utvecklingsidén 
måste
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faktiskt stämma överens med alla möjliga intressenters olika
särintressen.

Vi återkommer när vi har kommit längre.

Johan, Åsa och John

……………………………………

Short report from the ’Development Plan Group’.

As you may already know members of the Board have met with 
Members of Parliament and the Education Committee to explore the
possibility of public financial support for Strömstad Academy. They 
met with positive interest, but no promises or agreements have been 
made as yet.

We will need to invest quite a bit of planning and effort to be able to 
develop the Academy towards a stronger legal standing. We need to 
think before we can act in order to do the right things at the right time. 
This is why the Development Plan Group has been established. The 
group has three members, Johan Vestlund (coordinator), Åsa 
Morberg, and John Fletcher (You will find their CV:s at
http://www.stromstadakademi.se/wp/index.php/ledamoter/). They
have been charged with the task of preparing a Development Plan 
proposal for Board‘s consideration. Such a Development Plan will 
support the Board in its decision making process and help save a lot 
of time and effort. The Plan will also show potential investors that we 
have made a serious review of our own position, that we have a clear
picture of what needs to be done, and how it is going to be done in 
order to achieve our long-term purpose. It makes me think of Stickan 
Andersson launching the ABBA Group. He had it all laid out before 
anything started.

This work was initiated last spring when Johan Vestlund wrote a draft
plan to make his point. John Fletcher assisted. After Johan’s 
presentation at the Board Meeting in June in Strömstad, the Board 
decided that the work on a Development Plan was to be continued. 
Åsa  Morberg joined the group – and the Development Plan Group 
was established. Since then we have had working meetings – and a 
lot of productive – and enjoyable – work on the Web. We will work 
with

http://www.stromstadakademi.se/wp/index.php/ledamoter/
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members of the Board in order to get an early feedback on our 
thinking.

Right now, we are focusing on the Academy’s purpose. We believe 
that our development depends to a large extent on our remembering 
that all parties need to see gains in working with us. If, for example, 
we approach investors asking for funding, they must see that we are 
able to deliver what they are looking for, such as a basis for decisions 
regarding societal development – if that is the purpose they are
charged with. At the same time, we must offer our own members an 
adequate platform for their own research. We need to remember that 
the Academy’s agenda needs to take into account a broad range of
purposes held by other interested parties.

You will hear from us again as our thinking develops.

Johan, Åsa, and John 

  



13 
  

Protokoll Årsmöte Strömstad akademi den 17/6, 2019 (Eng.) 
- i Fars Sal Stadshuset, Strömstad. 

Närvarande: Lasse Broman, Peter Fritzell, Anders Gustavsson, 
Marie-Louise Wadenberg, Gudmund Bergqvist, Rune Wigblad, Carl 
Olivestam, Margareta Fredriksson, Bodil Frisdal, Ulf Berg, Åsa 
Morberg, Salah Arafa, Angelika Basch, Per Flensburg, Torsten 
Rönnerstrand, Christina Heldner, John Fletcher, Johan Vestlund, 
Bodil Samuelsson, Jila Mossaed, Arne Engström, Gunnar Kullenberg, 
Helena L’Estrade, Bo G Jansson, Myrtill Simkó, Mats-Olof Mattsson, 
Helen Flensburg  
Frånvarande: Mariana Back, Aadu Ott, Sven Moosberg, Ari 
Lampinen, Urban Waldenström 
 
Rektor Lasse Broman inledde med kort tal med anledning av 
ledamoten Kjell-Åke Forsgrens bortgång. 
Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson hälsade alla välkomna 
och tackade Gudmund Bergqvist för presentation av Akademin vid ett 
tidigare möte med Kommunstyrelsen. 
 

1. Fastställande av röstlängd – OK. Förordnade ledamöter med 
betald medlemsavgift får rösta. 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Margareta Fredriksson. Till 
sekreterare valdes Marie-Louise/Marylou Wadenberg. 

3. Till justeringspersoner och rösträknare valdes Gudmund 
Bergqvist och Bodil Samuelsson. 

4. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades jakande. 
5. Fastställande av dagordning godkändes. 
6. Verksamhetsberättelse för 2018:  

6.1 Peter F. redogjorde för verksamhetsberättelsen. 
Dokumentet lades till handlingarna. 
6.2 Balans och resultaträkning för senaste räkenskapsåret: 
Lasse: redovisade årets resultat. Kassan vid slutet av 2018 
uppgick till 72 000. Redovisningen lades till handlingarna. 
6.3 Verksamhetsberättelse för jan – 17 juni, 2019: Peter F. 

redogjorde för verksamhetsberättelsen. Peter F påpekade 
även att verksamhetsrapporter från lokalavdelningarna 
(Gudmund B) samt AU (Marylou W) kommer fr o m 2019 att 
föreligga kvartalsvis). Dokumentet lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelser för senaste verksamhetsåret. 
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Utlåtande förelåg från revisorerna Rolf Pettersson och Maria 
Björkroth.  

8. Styrelsen och ordförande beviljades ansvarsfrihet. 
Revisorernas berättelser och balansräkningen godkändes. 

9. Medlemsavgiften (600:-/år/ledamot; 200:- för stödjande 
medlem) fastställdes. För närvarande saknas betald avgift från 
c:a 1/3 av ledamöterna.  
Beslut: man beslutade att ge respit till dessa under det 
kommande året, samt att AU har mandat att besluta om sänkt 
avgift i särskilda fall. Styrelsen har att besluta om hur vi ska 
göra i fortsättningen, men förmodligen måste ett enklare 
inbetalningsförfarande ordnas via Hemsidan. 

10. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt diskussion 
om verksamheten fram till kommande årsskifte: Lasse B och 
Peter F redovisade. Planen fastställdes.  

11.  Inkomna motioner: Åsa Morberg har inkommit med 
motion om att undersöka ett ombildande av Akademin till status 
som stiftelse. Man bör ta råd i denna fråga från juristen Hans-
Olof Jönsson, ledamot i Akademin, samt med bank. Beslut: AU 
utreder frågan och återkommer. 

12.   Val för kommande verksamhetsår:  
12.1 Rektor Lasse Broman har 1 år kvar av sin mandatperiod.  
12.2 Prorektor Anders Gustavsson omvaldes på 2 år.  
12.3 Ordförande Peter Fritzell, vice ordförande Mariana Back, 
sekreterare Marie-Louise/Marylou Wadenberg, och kassör Bo 
G Jansson omvaldes, samtliga på 1 år. 
12.4 Styrelseledamöter: Gudmund Bergqvist, Åsa Morberg, 
Rune Wigblad, Carl Olivestam, Per Flensburg, Jens Allwood 
(ordinarie). Ulf Eriksson, Bodil Frisdal, Angelika Basch, Ari 
Lampinen, Urban Waldenström, Karl-Gunnar Hammarlund, 
Christina Hultman (suppleanter).  
12.5 Revisorer Maria Björkroth (ordinarie), Göran Bryntse 
(suppleant).  
12.6 Sammankallande/presenterande i valberedningen var Ulf 
Berg, 1-3 ytterligare ledamöter bör finnas. Gunnar Windahl och 
Bodil Samuelsson antogs.  
 
Övriga frågor:  
Man röstade (mellan flera förslag) om val av omslag till 
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antologin om Värderingar och har nu ett beslut. Beslut: Carl O, 
Anders G och Åsa M löser frågan om val av förlag och rutiner 
för försäljning. 
 
Bodil Jönsson kan göra en presentation av Akademin i forumet 
TEDx. Beslut: årsmötet godkände att Bodil Jönsson gör denna 
presentation.  
 
Wikipedia – info om Akademin:  
Beslut: John Fletcher och Gudmund Bergqvist ger förslag på 
rutiner kring detta och kommunicerar med AU. 
 
Mötet avslutades och Margareta Fredriksson tackade för sina 
år med Akademin då hon nu avgår. 

 
Vid pennan 

Marie-Louise/Marylou Wadenberg 

 

Justeringspersoner:  

Gudmund Bergqvist   Bodil Samuelsson 

 

........................................ 

 

Record from Annual Meeting in Strömstad Academy on June 17, 

2019 in the City Hall (Fars Sal), Strömstad. 

 

Those being present were: Lasse Broman, Peter Fritzell, Anders 
Gustavsson, Marie-Louise Wadenberg, Gudmund Bergqvist, Rune 
Wigblad, Carl Olivestam, Margareta Fredriksson, Bodil Frisdal, Ulf 
Berg, Åsa Morberg, Salah Arafa, Angelika Basch, Per Flensburg, 
Torsten Rönnerstrand, Christina Heldner, John Fletcher, Johan 
Vestlund, Bodil Samuelsson, Jila Mossaed, Arne Engström, Gunnar 
Kullenberg, Helena L’Estrade, Bo G Jansson, Myrtill Simkó, Mats-
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Olof Mattsson, Helen Flensburg  
Absent were: Mariana Back, Aadu Ott, Sven Moosberg, Ari 
Lampinen, Urban Waldenström 
 
Vice President Lasse Broman gave a brief introduction announcing 
the passing of the Academy member Kjell-Åke Forsgren. 
The Strömstad Municipality Chair Kent Hansson greeted everyone 
and thanked Gudmund Bergqvist for his presentation of the Academy 
at an earlier meeting with the Municipality Board. 
 

9. The electoral register was stated to be in good standing. 
Decreed members that paid their membership dues are allowed 
to vote.  

10. For the annual meeting, Margareta Fredriksson was 
elected Chair and  Marie-Louise/Marylou Wadenberg secretary. 

11. Gudmund Bergqvist and Bodil Samuelsson were elected 
attestants and were also appointed tellers. 

12. The advertizing of the meeting according to by-laws was 
considered in good order. 

13. Assessment of the agenda was approved. 
14. Annual Report for 2018:  

6.1 Peter F. presented the Annual Report. The document was 
filed in good order. 
6.2 The balance sheet/bank statement and profit and loss 
statement for the fiscal year 2018: Lasse: presented the status. 
The fund at the end of 2018 amounted to SEK 72 000. The 
statement was filed in good order. 
14.3  The annual activity report for  Jan – June 17, 2019: Peter 

F. presented the Report. Peter F also pointed out that 
separate activity reports from the local chapters (Gudmund 
B) and the Executive Committee (AU; Marylou W) will be 
available on a quarterly basis starting Jan 2019. The report 
was filed in good order. 

15. Accountants annual report: Statements were available 
from the accountants Rolf Pettersson och Maria Björkroth.  

16. The Board and the Chairman were granted discharge. 
Statements from accountants and the balance sheet were 
approved. 

13. The membership fee (SEK 600/year/member; SEK 200 
for supporting member) was assessed. Currently around 1/3 of 
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members are not paying their membership dues.  
Decision: a postponement of pay for those being behind in 
payment was decided for the upcoming year. In addition, AU 
holds a mandate to make decisions on lowering the fee on an 
individual basis. The Board eventually needs to come to a 
decision on how to proceed with this issue. It is likely that a 
more easier way of paying membership dues will be needed, 
preferably via the Academy website. 

14. Assessment of the Operational Plan and Budget for the 
upcoming  working- and fiscal year, as well as discussions on 
planned activities up  to the current year end: Lasse B and 
Peter F presented. The Operational Plan was 
assessed/approved.  

15.  Submitted bills: Åsa Morberg has submitted a bill on 
having the Academy status converted to a foundation/trust. The 
Academy should get advice on this issue from Hans-Olof 
Jönsson, lawyer and Academy member, and a bank. Decision: 
AU will work on the issue and get back. 

16.  Electoral votes for the upcoming working year:  
12.1 Vice President Lasse Broman has 1 year still left on his 
office term.  
12.2 Pro-Vice-President Anders Gustavsson was re-elected for 
2 years.  
12.3 Chairman Peter Fritzell, vice chairman Mariana Back, 
secretary Marie-Louise/Marylou Wadenberg, and cashier Bo G 
Jansson were re-elected for a 1 year term. 
12.4 Members of the Board were: Gudmund Bergqvist, Åsa 
Morberg, Rune Wigblad, Carl Olivestam, Per Flensburg, Jens 
Allwood (regular). Ulf Eriksson, Bodil Frisdal, Angelika Basch, 
Ari Lampinen, Urban Waldenström, Karl-Gunnar Hammarlund, 
and Christina Hultman (alternate/deputy).  
12.5 Accountants were: Maria Björkroth (regular), Göran 
Bryntse (alternate).  
12.6 Convening/presenting individual of the nominating 
committee/caucus was Ulf Berg, 1-3 additional members should 
be at hand. Gunnar Windahl and Bodil Samuelsson were 
elected.  
 
Additional items:  
There was voting (between several alternatives) on the choice 
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of book cover picture for the anthology on ‘Value systems’ and 
a unanimous decision on one of the alternatives. Decision: 
Carl O, Anders G and Åsa M make the decisions on which 
publisher to choose and the set-up for distribution of the book. 
 
Bodil Jönsson has accepted to present the Academy on the 
internet platform TEDx. Decision: the meeting approved that 
Bodil Jönsson holds this presentation.  
 
Wikipedia – info about the Academy:  
Decision: John Fletcher and Gudmund Bergqvist will come up 
with ways of handling this issue and communicate this with AU. 
 
The meeting was closed and Margareta Fredriksson thanked 
the Academy for being part of its activities as her term in the 
Academy now comes to an end. 

 
Notes taken by 

Marie-Louise/Marylou Wadenberg 

 

Attestants:  

 

Gudmund Bergqvist   Bodil Samuelsson 
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Protokoll från styrelsemöte i Stadshuset Fars Sal, Strömstad den 
17/6 2019. (Eng.) 
 

Strömstad akademi 

Närvarande: Lasse Broman (adjungerad), Peter Fritzell, Anders 
Gustavsson (adjungerad), Rune Wigblad, Marie-Louise/Marylou 
Wadenberg, Carl Olivestam, Åsa Morberg, Gudmund Bergqvist, Bo G 
Jansson (kassör), Angelika Basch, Bodil Frisdal, Sven Moosberg 
(ledamot), Ulf Berg, Helena L'Estrade (Kommunens representant), 
Margareta Fredriksson, John Fletcher (ledamot), Johan Vestlund 
(ledamot), Salah Arafa (ledamot), Bodil Samuelsson.    

Frånvarande: Mariana Back, Aadu Ott, Ari Lampinen. 

Mötesformalia: Mötet öppnade i godkänd ordning. Val av 
ordförande: Peter F valdes till ordförande, Marie-
Louise/Marylou Wadenberg till sekreterare, Gudmund Bergqvist 
och Bodil Samuelsson valdes till justeringspersoner. 
Dagordningen godkändes enhälligt. 
1. Förra mötesprotokollet (mars 2019 i Sthlm; bifogad till 

möteshandlingarna): Protokollet gicks igenom under ledning 
av Ordf. Peter F och lades sedan till handlingarna. 
(Härunder även kommentar från Gudmund B att antologin 
Hälsa&Miljö kan köpas för 150:- och är gratis för ledamöter 
med betald medlemsavg). 

2. Verksamhetsberättelse (2018-19): Ordf. Peter F gick 
igenom verksamhetsberättelsen (bifogad till 
möteshandlingarna) och passade även på att presentera 
Carina Blom (som biträder kassören med bokslut; 
frånvarande på mötet dock). 

3. Verksamhetsplan (2019-20; bifogad till 
möteshandlingarna):  
3.1 Seniora kollegor i arbete diskuterades – samarbete 

Strömstad Kommun och Akademin viktig. Helena L’Estrade 
påpekade att man behöver en strategi för att öka intresset för 
kunskap/utbildning bland unga i Strömstad.  
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Beslut 1: Carl O, Åsa M, Rune W, Gudmund B samt Helena 
L’Estrade bildar en marknadsföringsgrupp i denna fråga.  
Beslut 2: Helena L’Estrade och Lasse B arbetar för att bjuda in 
studenter från gymnasiet till ett möte i Stadshuset i september. 

3.2 Nya ordföranden i SUA kontaktas (försl av John 
Fletcher); Audiens hos ’Delegationen för seniora i arbete’ 
inplanerad till augusti, Peter F håller i den frågan; 

3.3 Johan Vestlund kan ställa upp i arbetet med hemsidan. 
3.4 Rune W har akut tagit över ansvaret (efter Lasse 

Broman) för lay-out av Nyhetsbrevet.  
Beslut: Rune W accepterade att fortsätta detta 
redigeringsarbete fram till nästa styrelsemöte i oktober. 

3.5 Rutiner kring hantering av medlemsavgift diskuterades 
(c:a 1/3 av ledamöter betalar inte). Autogiro på vald summa 
(försl Sven Moosberg); organisationsmedlemskap (försl Åsa 
Morberg).  
Beslut: se över stadgarna i denna fråga; AU bereder frågan. 
4. Valberedning – förslag nya ledamöter/styrelse: Ulf Berg 

föredragande. Punkten hänfördes till Årsmötet 17/6. 
5. Redovisning av AU:s arbete: Marylou gör kvartalsvisa 

sammanfattningar av AU:s arbete.  
Beslut: mötet röstade för att dessa sammanfattningar 
(sv/eng version) läggs ut på hemsidan. Man röstade även för 
att styrelsen har tillgång till AU:s löpande anteckningar (finns 
utlagda på Google Drive). 

6. Arbetsgrupperna: 
6.1 Koster – målet ett ’fossilsnålt’ Koster. 
6.2 Översättningsarbetet löper på tillfredsställande. 
6.3 Frågor kring hantering av hemsidan – diskussion 
uppsköts då Mariana Back var frånvarande på mötet. John 
Fletcher kommer att bistå i detta arbete. AU tar upp frågan 
på sitt nästa möte.  
6.4 Marknadsföring/förslag/motioner (Åsa M) – till punkt om 
Akademins framtid. 

7. Lokalavdelningarna: 
7.1 Falun – arbetet löper på 
7.2 Uppsala/Stockholm - arbetet löper på 
7.3 Göteborg - arbetet löper på 
7.4 Strömstad - arbetet löper på 
7.5 Malmö/Lund - arbetet löper på 
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8. AAS skriftserie - Antologierna: Dessa publikationer finns 
alla listade i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet);  
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3198.  
Diskussion kring hur man hittar publikationerna på hemsidan.  
Beslut:  Antologierna får egen rubrik på hemsidan. Rutiner 
kring försäljning diskuterades också.  
Beslut: Anders och Åsa arbetar med/löser denna fråga. 
Uppdragsfördelning: Bibliotekstjänst/Anders, Bokinfo/Åsa, 
Stadshuset (Kristin Bergelin)+bokhandeln/Gudmund. Gudmund 
presenterade konceptet med ’nya’ virtuella serien. Vad ska den 
heta? Ska den omfattas av ’open access’? AU fortsätter 
diskutera frågan. 
9. Fria skriftserien: 2 publikationer hittills under 2019. 
10. Antologier: 

Punkterna 10.1-4 Se ovan punkt 8 
10.5 Nästa antologi – ’Hur blir man en bra forskare?’ – dom 
som vill bidra med artikel anmäler intresse till Åsa senast 1 
september. 
10.6 Ytterligare en ny antologi, med fokus på förnybar 
energi, är föreslagen; ”Renewable energy”.  
Beslut: Lasse ansvarar för detta; texten bör vara på 
engelska.  
10.7 Antologin om värderingar – Carl presenterade förslag 
till omslagsbild; man röstade om förslagen och fick på det 
sättet beslut om vilken bild som ska användas. De två 
konstnärer som varit involverade ersätts för nedlagt arbete 
med 1000 kronor, och den med det vinnande förslaget får 
ytterligare 2000. Peter ordnar detta tillsammans med 
kassören Bo G Jansson 

11. Nyhetsbrevet: 
 11.1 Lay-out – ansvarig – se ovan punkt 3.4 

 11.2 Policy kring artiklar publicerade i nyhetsbrevet – 
frågan anses utredd. Artiklar kan publiceras förutsatt att 
författare tar personligt ansvar för innehållet i deras artiklar.  
12. HV (Högskolan Väst) och andra lärosäten: Åsa och 
Lasse jobbar vidare med denna fråga. 
13. Strömstad kommun – samarbete på olika nivåer: 
 13.1-2 Stadshuset och gymnasiet – se ovan punkt 3.1 
 13.3-4 Biblioteket och Museet – f n inget samarbete. 
 13. 5 Rotary – samarbete föreligger. 
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 13.6 Strömstads tidning/Radio Prime – samarbete 
föreligger. 

13.7 Vuxenskolan – samarbete har startat bra, men 
höstplanering behövs (Gudmund ansvarig). 

      14. CV på hemsidan: uppmana alla att uppdatera sina 
CV:n. 
      15. Uppdaterad folder: föreligger nu. 
      16. Kurser: Åsa M och Carl O fortsätter att jobba på detta. 
Se även ovan punkt 3.1 
       17. Media: Åsa M huvudansvarig och arbetar med denna 
fråga. Kontakt med tidningar. 
       18. Tillgång för Akademin till bibliotek och databaser: 
Åsa M huvudansvarig och arbetar med denna fråga. Kontakt 
med HV. 
       19-21. Sveriges unga akademiker (SUA), Rifo, 
Delegationen för seniora i arbete: se ovan punkt 3.1-2 
       22. Utbildningsutskottet: Peter har kontakt med Fredrik 
Christensson (från Lysekil). 
       23. Ekonomi/ansökningar: se ovan pkt 3.1-2; Anki 
Hellberg är avtalad för workshop i samband med höstens 
styrelsemöte på Tekniska Museet i oktober. 
       24. Open access: Akademin har detta på hemsidan via 
AAS samt DiVA. 
       25. Marknadsföring – hur kan man lättare hitta på 
hemsidan?:  
         25.1 Johan Vestlund presenterade förslag till en 
affärsplan samt riskanalys;  
       25.2 John Fletcher föreslog en förteckning över ledamöters 
vetenskapliga produktion, som material vid presentation av 
Akademin som en resurs. Punkterna 25.1-2 diskuterades vid ett 
seminarium, senare under dagen, om Akademins framtid. De 
flesta var överens om att detta är bra förslag. Inga konkreta 
beslut dock. Peter samlar föreslagna punkter och beskriver 
dessa i kommande Nyhetsbrev. 
       26 -27. FN-dokumentet ’Agenda 2030’ samt 
’FridaysforFuture – ska Akademin ställa sig bakom?: 
Gällande ’Agenda 2030’, rekommenderade Lasse Broman att 
Akademin stödjer, bl a eftersom Akademins Hedersprofessor 
och Rektor på Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, stödjer 
detta dokument i tjänsten; Lasse Broman rekommenderade 
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även att Akademin ställer sig bakom ’FridaysforFuture’ 
eftersom rörelsen stöds av Internationella solenergisamfundet 
ISES. Inget beslut fattades dock i dessa frågor. Beredes av AU 
och tas upp på nästa Styrelsemöte. 
       28. ’Professorsupproret’: Förslag från Bodil Frisdal till 
övergripande ’mission’ för Akademin. Diskuterades, men inget 
beslut. 
 
      29. Motion från Åsa Morberg att ombilda Akademin till 
stiftelse: Beslut: man bör kontakta juristen Hans-Olof Jönsson 
(ledamot i Akademin) för råd och information kring detta.  
       30. Tid för nästa års Akademiska Högtid:  
Beslut: 15-18/6 2020. 
 

 
 

Nästa styrelsemöte: Lörd 12/10 2019 på Tekniska Museet i 
Stockholm. 

 
Justeras:         

 

 

Gudmund Bergqvist     Bodil Samuelsson 

   

 

………………………… 

 

Record from Board Meeting in the City Hall (Fars Sal), Strömstad 
on the 17 of June, 2019. 

Strömstad Academy  

The following Board Members were present at the meeting: 
Lasse Broman (adjunct), Peter Fritzell, Anders Gustavsson (adjunct), 
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Rune Wigblad, Marie-Louise/Marylou Wadenberg, Carl Olivestam, 
Åsa Morberg, Gudmund Bergqvist, Bo G Jansson (cashier), Angelika 
Basch, Bodil Frisdal, Sven Moosberg (Academy member), Ulf Berg, 
Helena L'Estrade (Municipality representative), Margareta 
Fredriksson (Municipality representative), John Fletcher (Academy 
member), Johan Vestlund (Academy member), Salah Arafa 
(Academy member), Bodil Samuelsson.    

Absent were: Mariana Back, Aadu Ott, Ari Lampinen. 

8. Meeting formalities and election of chairman, secretary 
and attestants: The meeting was considered opened and 
being in good standing. Elected were: Peter Fritzell - 
Chairman, Marie-Louise/Marylou Wadenberg – secretary, 
and Gudmund Bergqvist and Bodil Samuelsson – attestants. 
Suggested agenda for the meeting was unanimously 
confirmed. 

9. Review of Record from previous Board Meeting (March 
2019 in Stockholm; enclosed in meeting documents): The 
record was presented by Peter F, reviewed and left among 
filed documents. (Here Gudmund B also pointed out that the 
anthology Health&Environment can be purchased for SEK 
150, and is free for members that paid their annual 
membership dues). 

10. Annual report (2018-19): Chairman Peter F presented the 
Annual Report (enclosed in meeting documents) and also 
introduced Carina Blom (who is assisting the cashier with 
work on the annual account; she was not present at the 
meeting though). 

11. Operational plan (2019-20; enclosed in meeting 
documents):  
4.1 interaction with the organization ’Delegation for Senior 
colleagues at work’ was discussed; and collaboration with 
the Strömstad Municipality is important. Helena L’Estrade 
pointed to the fact that a strategy for increasing interest in 
education and knowledge among young people in Strömstad 
is needed.   
Decision 1: Carl O, Åsa M, Rune W, Gudmund B and 
Helena L’Estrade will form a marketing group working on this 
issue.  
Decision 2: Helena L’Estrade and Lasse B will invite high 
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school students to the Strömstad City Hall for a meeting in 
September. 
4.2 The new Chair of the Swedish Young Academics (SUA) 
should be contacted (suggestion from John Fletcher); 
Audience with the ’Delegation for Seniors at work’ is 
scheduled for August, Peter F in charge; 
4.3 Johan Vestlund volunteered to help out with website 

work. 
4.4 Rune W has, due to an emergency situation, accepted 
responsibility for lay-out of the Newsletter (replacing Lasse 
Broman).  
Decision: Rune W accepted to continue this editorial work 
up to the next board meeting in October.  
4.5 A protocol for membership dues was discussed (around 
1/3 of the members are not paying). Direct debit of chosen 
amount (suggested by Sven Moosberg); organizational 
memberships (suggested by Åsa Morberg).  
Decision: review by-laws on this issue; The Executive Board 
(AU) will work on the issue. 

12. Nominating committee/caucus – new members/board 
members: Ulf Berg presenting. The issue was referred to 
the afternoon Annual Meeting on June 17.  

13. Presentation/statement of AU work: Marylou will write up 
quarterly summaries.  
Decision: the meeting voted for these summaries (swe/eng 
versions) to be posted on the Academy website. The 
meeting also voted for the Board having access to AU 
monthly working documents/memos (posted on Google 
Drive). 

14. Working groups/task forces: 
7.1 Koster – the goal is a ’low/minimum fossil’ Koster. 
7.2 Document translations to English are working OK. 
7.3 Issues around the handling of the Academy website – 
discussion postponed as Mariana Back was absent from 
meeting. John Fletcher will assist in this work. AU will 
discuss the issue at its next meeting.  
7.4 Marketing/proposals/bills (Åsa M) – issues referred to 
discussions on the future of the Academy. 

15. Local Chapters: 
8.1 Falun – work ongoing according to plans 
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8.2 Uppsala/Stockholm - work ongoing according to plans 
8.3 Göteborg - work ongoing according to plans  
8.4 Strömstad - work ongoing according to plans  
8.5 Malmö/Lund - work ongoing according to plans 

16. AAS writing series - Anthologies: These publications are 
all listed in DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet);  
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3198.  
There were discussions on how to easily navigate and find 
publications on the website.  
Decision 1:  The anthologies get a separate heading on the 
website. Issues around sale of books were also discussed.   
Decision 2: Anders and Åsa will work on/find solutions for 
this issue. Distribution of assignments: Bibliotekstjänst, 
libraries/Anders, Bokinfo/Åsa, Strömstad City Hall (Kristin 
Bergelin)+book store/Gudmund. Gudmund presented the 
concept of the ’new’ virtual series. Name/title? Should it be 
included in ’open access’? AU takes the lead in further 
discussions.  

17. Free writing series: Two publications so far in 2019. 
18. Anthologies: 

Please see above item #9  
11.1 Next upcoming anthology – ’How to become a 
successful scientist.’ – those wanting to contribute articles 
should send a proposal to Åsa M – with deadline on 
September 1. 
11.2 An additional anthology, focusing on renewable energy, 
is suggested; running title ”Renewable energy”.  
Decision: Lasse B will be in charge; text should be in 
English.  
11.3 The anthology on ’Value systems’ – Carl presented 
several different cover pictures that were voted on in order to 
get a decision on which one to use. The two artists involved 
in the project will each receive SEK 1000 for their work, and 
the artist with the winning cover will receive an additional 
SEK 2000. Peter will make arrangements together with the 
cashier Bo G Jansson. 

12. Newsletter: 
12.1 Lay-out – person in charge – please see above item 

4.4 
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12.2 Policy around articles published in the Newsletter – 
Articles are published on the presumption that authors take 
personal responsibility for the content in their contributions.  

13. HV (Högskolan Väst) and other educational institutions: 
Åsa and Lasse keep working the issue. 
14. Strömstad municipality – collaboration on various 
levels: 

 14.1-2 City Hall and High School – please see above item 
# 4.1 
 14.3-4 Library and Museum – currently no collaboration. 
 14.5 Rotary – collaboration in place. 
 14.6 Strömstad's tidning/Radio Prime – collaboration in 
place. 

14.7 Vuxenskolan – collaboration started, but plans for the 
fall not yet in place/needed (Gudmund B in charge). 

15. CV posted on website - call for everyone to submit an 
updated  version of their CV. 
 16. Updated folder: now in place. 
 17. Courses: Åsa M and Carl O keep working on this issue. 
Please also see above item # 4.1 
18. Media: Åsa M in charge and working on the issue. Gets in 
touch with relevant journals and newspapers. 
19. Access for the Academy to libraries and data bases: 
Åsa M in charge and working on the issue. Gets in touch with 
HV. 
20 -21. Swedish Young Academics (SUA), Rifo, Delegation 
for seniors at work: please see above item # 4.1-2 
22. Ministry of Education: Peter is in touch with Fredrik 
Christensson (from Lysekil). 
23. Economy/proposals: please see above item # 4.1-2; Anki 
Hellberg will have a workshop in conjunction with the fall Board 
Meeting at the Museum of Technology, Stockholm in October. 
24. Open access: The Academy is providing this service on its 
website via AAS and DiVA. 
25. Marketing; how can we make the website more user 
friendly?:  

25.1 Johan Vestlund presented a draft for business plan 
and a hazard analysis;  
25.2 John Fletcher suggested a list of publications from 
members to be used when presenting the Academy as a 
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resource. Items # 25.1-2 were further discussed later at a 
seminar on the future of the Academy. No actual decisions 
were stated though. Peter will list and present these 
proposals in the upcoming Newsletter. 

26 -27. The FN-document ’Agenda 2030’ and 
’FridaysforFuture – should the Academy go 
along/support?: Regarding ’Agenda 2030’, Lasse Broman 
recommended that the Academy supports this document, 
among others since the Honorary Professor of the Academy 
and Vice President of the Karolinska Institutet, Ole Petter 
Ottersen, formally supports this document; Lasse Broman also 
recommended that the Academy supports ’FridaysforFuture’ 
since this movement is supported by the International Solar 
Energy Society (ISES). No actual decisions were stated though. 
AU will prepare these issues to be part of the agenda at the 
next Board Meeting. 
28. ’Professorial rioting’: Proposal from Bodil Frisdal to be a 
comprehensive ’mission’ for the Academy. Discussions but no 
decisions. 
 
29. Proposed bill from Åsa Morberg to convert the 
Academy into a foundation/trust: Decision:  The Academy 
should get advice and information on this issue from the lawyer 
Hans-Olof Jönsson (member of the Academy).  
30. Dates for the Academic Ceremony/Science Festival 
next year:  
Decision: 15-18/6 2020. 
 

 

 

Next Board Meeting will be Saturday October 12, 2019 at the 
Museum of Technology in Stockholm. 

 
Attestants:         

 

  

Gudmund Bergqvist     Bodil Samuelsson 
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Reportage om Strömstad akademi i 
Forskning.no 
 

 
 

Eldreopprør blant svenske forskere 
https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-forskere/1352845  

–Jeg er så forbannet på det svenske universitetvesenet, sier Åsa 
Morberg. Hun er en av 150 svenske akademikere som har startet det 
hun kaller en folkebevegelse – med hovedkvarter i Strømstad.  

   

Siw Ellen Jakobsen   Bård Amundsen  

JOURNALIST    JOURNALIST  

https://forskning.no/pensjon/eldreoppror-blant-svenske-forskere/1352845
mailto:siw@forskning.no
mailto:bard@forskning.no
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PUBLISERT lørdag 29. juni 2019 - 04:30  

I 2007 hadde fysikk-professor Lars Broman lyktes med å skaffe 

forskningspenger til et nytt solenergi-prosjekt hos arbeidsplassen sin 

Högskolan Dalarna. Da 67-årsdagen hans inntraff samme år, tenkte han ikke 

mye over det. Før kollegene hans en dag skulle på seminar for å diskutere 

framtiden. Da sto plutselig ikke Broman på deltagerlista. Han var ikke lenger 

velkommen på jobben. Han hadde jo passert aldersgrensen. 

Broman ble forbannet. 
 

Strömstad Akademi 

Svaret hans ble å ta initiativ til et eget forskningsakademi for godt voksne og 

eldre forskere. 

Tilfeldigheter og et par imøtekommende kommunepolitikere gjorde at 

akademiet i 2008 havnet i Strømstad, en by som er mer kjent blant 

nordmenn for systembolag, is på bryggekanten og tur til Kosterøyene. I dag 

har Strömstad Akademi rundt 150 medlemmer fra de fleste 

forskningsområder. Av disse er rundt 120 over 67 år. De eldste har passert 

80. Blant æresmedlemmene finner vi tidligere rektor ved Universitetet i 

Oslo, Ole Petter Ottersen og NTNU-forskerne May-Britt Moser og Edvard 

Moser. 
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Strømstad Akademi arrangerte Vitenskapsfest i sommerbyen i Bohuslän i juni. (Foto: Siw 

Ellen Jakobsen) 

  

– Det viktigste ved Strömstad Akademi er tverrfagligheten. Samarbeidet 

mellom alt fra fysikere og farmakologer, til filosofer og samfunnsvitere, sier 

Broman da forskning.no intervjuer ham under akademiets årlige Strömstad 

Vetenskapsfest i juni. 

– Dette er heller ikke en akademisk institusjon der vi konkurrerer med 

hverandre. Vi ser framover. Det gjør Strömstad Akademi veldig 

meningsfullt for mange, sier Broman som fortsatt er akademiets rektor. 
 

En grå panter på barrikadene 

Bromans initiativ fant raskt gjenklang hos godt voksne svenske 

forskerkolleger. I Strømstad møter forskning.no ham sammen med 

skoleforskeren Åsa Morberg og etnologen Anders Gustavsson. 

– Det er helt utrolig at vi her i Sverige kaster ut forskere fra jobben på grunn 

av alder, sier Morberg. 
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– I Norge har man mye bedre løsninger for eldre forskere. Hos dere kan man 

få jobbe til man er godt over 70 år. Så da Lars foreslo et Strömstad Akademi 

for meg, så tenkte jeg: For en fantastisk idé! 

Åsa Morberg er professor i didaktikk og pedagogikk, og et godt kjent navn 

innenfor sitt fagfelt også blant norske forskere. Hun mener det er sløseri med 

intellektuelle ressurser hvordan man i Sverige har kvittet seg med eldre 

forskere. 

– Jeg kjenner meg som en grå panter på barrikadene. Vi har ikke råd til å 

kaste ut så mange forskere i Sverige. Vi skal jobbe for at alle får forske så 

lenge de vil i meningsfulle og bra sammenhenger, sier hun. 
 

Kontor i byens rådhus 

Strømstad-forskerne omfatter tre nobelprisvinnere og en rekke andre 

akademiske seniorer. De tilbyr kompetansen sin både som foredragsholdere, 

veiledere for yngre forskere og som fagfellevurderere av artikler som kan bli 

utgitt av forskningstidsskrifter. 

Ordføreren i den trivelige, lille kystbyen sørget for at Strömstad Akademi 

fikk et kontor i byens staselige rådhus. Mot en avgift på 600 svenske kroner i 

året får pensjonerte forskere tilgang til både arbeidsrom, kurs, konferanser 

og egen hjemmeside. Og de får publisere artikler. 

Strømstad er mer enn systembolag med billig alkohol og kjøpesentre med store 

kjøttdisker. Nå er Strømstad også på det akademiske verdenskartet. Byens eget 
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forskningsakademi har så langt utgitt 35 vitenskapelige artikler. (Foto: Terje Bendiksby / 

NTB scanpix)  

 

– Ingen rektor bestemmer hva de skal skrive om. Her får alle forske på det 

de vil, sier Morberg. 

De 35 artiklene akademiet har publisert så langt er om alt fra arkitektur og 

astronomi til religion og turisme. Under årets Vetenskapsfest i Strømstad i 

juni gikk temaene fra en studie akademiets forskere har gjort på de mange 

skolebrannene i Sverige, til ny kunnskap om menneskets plass i Universet. 

Forskere fra 14 land er i dag medlemmer. Strömstad Akademi har 

lokalavdelinger i Malmø (Lund), Stockholm (Uppsala), Falun og Gøteborg. 

Akademiets største utfordring nå er penger. For å bli medlem må man søke 

om opptak og da er det akademisk karriere som gjelder. Har man vært 

professor, kan man bli professor ved Strömstad Akademi, for eksempel.  

– Mye av forskningen vår er gratis arbeid. Men noe får vi betalt for, sier 

Morberg og legger til: 

– Jeg er så forbannet på det svenske universitetsvesenet. Det er så gjerrig! 

Professoren peker også på kortsiktigheten i å kaste ut erfarne forskere fra de 

svenske forskningsinstitusjonene. Ofte handler det ikke om annet enn å la 

godt voksne og eldre forskere få beholde tilgangen sin til universitetenes 

datautstyr og databaser. 

– Jeg er 74 år. Men i hodet kjenner jeg det som jeg er 47 år. Jeg har fortsatt 

mye å gi som forsker, sier Morberg, som leder Strömstad Akademi sin nye 

studie på skolebranner i Sverige. Der samarbeider hun med en økonom og en 

religionsviter. 

– Selv om det finnes forutsetninger ved andre høyskoler, så blir det ofte ikke 

noe av det tverrfaglige arbeidet. Men her blir det noe av det. 

Ideen om å skrive om skolebranner i Sverige har forskerne fått når de har 

møttes og så har de holdt tett kontakt med hverandre via telefon og epost. Nå 

tar de kontakt med forsikringselskaper og hører om de har behov for den nye 

kunnskapen og kompetansen om brannene. 
 

Norge har gått foran 

Anders Gustavsson er 78 år og fortsatt en aktiv og initiativrik forsker ved 

Universitetet i Oslo. Etnologen og kulturhistorikeren er varm tilhenger av at 

forskere flytter på seg og har selv tidligere vært ansatt ved universitetene i 

Lund, Uppsala og Bergen. 
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– I Norge har man fått en emeritus-ordning for eldre forskere som fungerer 

bra, roser han. Sverige har i kontrast til dette hatt en ekstremt strikt holdning 

til eldre forskere, forteller Gustavsson. 

 

Gustavsson vil gjerne trekke fram tidligere Universitetet i Oslo-rektor Ole 

Petter Ottersen sin innsats for seniorer blant norske forskere. Ottersen, som 

nå er rektor ved det kjente Karolinska Institutet i Sverige, engasjerte seg som 

UiO-rektor for å få flere eldre til å bli i jobben. 
 

Eldre er en ressurs 

For forskere er jobben ofte en svært viktig del av livet. 

– Vi risikerer å miste både helse og sosiale kontakter om vi ikke jobber, sier 

Gustavsson, som nå er prorektor for akademiet i Strømstad. 

– Jeg forstår godt at folk som har jobbet med hardt fysisk arbeid gjennom 

hele livet, som mange helsearbeidere, ønsker å gå av med pensjon når de er 

et par og 60 år gamle. Men forskere blir ikke slitne på den samme måten. Vi 

er en ressurs som samfunnet kan bruke mye lenger. 
 

Nå snur svenske politikere 

Endelig etter ti års kamp later nå eldre svenske forskeres kamp for å få bli 

lenger på jobben, til å lykkes. Snart kan svenske forskere få lov til å jobbe 

like lenge som norske kolleger. 

På kort tid har det nemlig skjedd mye for de eldre svenske forskerne. 

– Regjeringen i Stockholm har nå funnet fram rapporter om hvor viktig det 

er at seniorer skal finnes i alle bransjer. Nå er beskjeden at også eldre 

svenske forskere skal brukes. Flere universiteter er i ferd med å tilpasse seg 

dette. Flere er i ferd med å lage egne programmer for å beholde eldre forsker 

som arbeidskraft, forteller Åsa Morberg. 

– Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men noe er i ferd med å endres og det er en 

fortjeneste som man skal tilskrive Lars Broman. Uten initiativet hans hadde 

aldri dette spørsmålet kommet på agendaen. 

Broman, Morberg og Gustavsson tror at snuprosessen i svensk akademia kan 

komme til å ta litt tid, siden dette ikke bare handler om å endre regelverk. 

Det handler også om å endre holdninger til eldre i svensk akademia. 

De tre seniorene mener likevel at eldreopprøret som for ti år siden ble startet 

i Strømstad, nå er i ferd med å lykkes.  
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Debattinlägg i massmedia 
 

Ole Petter Ottersen: En forskarskola borde etableras 
https://www.dn.se/debatt/repliker/en-forskarskola-borde-etableras/  

”En forskarskola borde etableras” 

Publicerad 09:16 DN Debatt 17 juli 2019 

REPLIK i en pågående debatt – länkar sist i denna publicering. 

DN DEBATT 17/7. Det är inte rimligt att det tar 10–20 år innan 

forskningsresultat omsätts i praktik. Vi föreslår en forskarskola i 

implementeringsforskning – som ett samarbetsprojekt mellan olika 

lärosäten, skriver Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen. 

a 0I en debattartikel i Dagens Nyheter den 17 juli lyfter debattörerna upp 
att när vården inte har möjlighet att snabbt tillgodogöra sig nya 
forskningsrön, så kan konsekvenserna bli förödande eftersom patienter 
behandlas med föråldrade metoder. Detta är allvarligt. Det handlar ju i 
grunden om människors möjligheter till ett gott liv.  

Debattörerna skriver att samarbetet mellan vård och forskning måste bli 
bättre. Det handlar om att forskning måste integreras i det dagliga 
arbetet med patienterna och det handlar om att skapa goda 
förutsättningar för grundforskning och för den patientnära forskningen. 
Men det rör sig också om att säkerställa att forskningsrön kommer till 
användning i vården på ett så effektivt sätt som möjligt. Nya metoder 
måste kunna implementeras och metoder som inte längre håller måste 
utmönstras i den ordinarie verksamheten för att ge patienter bäst vård.  

Implementering av ny kunskap i vården är en komplicerad process 
och ett eget forskningsområde som tyvärr inte har fått tillräcklig 
uppmärksamhet eller resurser här i Sverige. Många länder satser 
mycket på implementeringsforskning för att på ett mer effektivt sätt 
kunna införa nya metoder i vården och i samhället i stort. Det är inte 
rimligt att det tar 10–20 år innan forskningsresultat omsätts i praktik.  

Implementeringsforskning kräver kunskap från många olika discipliner. 
I Sverige vore det naturligt att etablera ett nationellt 
utbildningsprogram inom detta område, riktat mot implementering 

https://www.dn.se/debatt/repliker/en-forskarskola-borde-etableras/
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inom såväl näringsliv som vårdsektorn. En forskarskola i 
implementeringsforskning – som ett samarbetsprojekt mellan olika 
lärosäten – borde etableras så snart som möjligt som en långsiktig 
satsning. Tillsammans med Göteborgs universitet har Karolinska 
institutet tagit ett initiativ i denna riktning.  

Framgångsrik implementering handlar om båda teori och praktik. 
Införing av nya metoder och behandlingsprincip kräver tydligt 
ledarskap och resurser samt rekrytering och utbildning av personal. Det 
behövs expertis inom epidemiologi, biostatistik och klinisk prövning. 
God tillgång till kvalitetsregister och hälsodata är en förutsättning. 
Förslag om ett implementeringscentrum baserat på dessa principer 
ingår i den gemensamma färdplanen för Karolinska institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset som antogs i mars 2019.  

Ambitionen är att centret ska utgöra en plattform för strukturerat 
införande av nya rön i hälso- och sjukvården och att implementering ska 
vara en naturlig del av dagligt arbete och ledarskap. Vi önskar att 
involvera alla våra regionala samarbetspartners i det vi ser som en del av 
universitetets tredje uppgift: att forskning ska komma befolkningen 
tillgodo. Och vi önskar att framgångsrik implementering ska ses som en 
akademisk merit.  

Ett välfungerande partnerskap mellan universitet och vård är avgörande 
för att Sverige ska kunna utvecklas till en av världens mest 
framgångsrika hälsoregioner. Forskning, utbildning och vård måste 
integreras på ett kreativt och synergistiskt sätt. Viktigt för framgång är 
att tillsammans med forskningsfinansiärer och olika myndigheter arbeta 
med områden som ledarskap, tillgänglighet till patienter och data, 
informationshantering, kompetensförsörjning, och – inte minst – 
implementering av ny kunskap.  

Repliker 

Thomas Helleday, professor vid Karolinska institutet och University of Sheffield: 
”Varför tar forskningsfinansiärerna inte ett eget ansvar?” 

Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte: 
”Vi utvecklar kunskap om hur forskningsresultat kan omsättas i praktik”  

Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska institutet: 
”En forskarskola borde etableras”  

https://www.dn.se/debatt/repliker/varfor-tar-forskningsfinansiarerna-inte-ett-eget-ansvar/
https://www.dn.se/debatt/repliker/vi-utvecklar-kunskap-om-hur-forskningsresultat-kan-omsattas-i-praktik/
https://www.dn.se/debatt/repliker/en-forskarskola-borde-etableras/
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Rune Wigblad: Bred enighet om snabba tåg det enda 
ansvarsfulla 
 

https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-
ansvarsfulla-1.15902304 

Debattreplik på: 
 

Första inlägget av Anders Åkesson (C) 27 juni, 2019 «Vi beklagar att M inte 
mäktar med ansvaret» 
https://www.gp.se/debatt/vi-beklagar-att-m-inte-m%C3%A4ktar-med-ansvaret-

1.15815375?fbclid=IwAR2R9i_vgQk4_oslG1M-q2mp-

7Tpo_76pLlSePWXGKqCNWXG8suElWBWaRU  

Bred enighet om snabba tåg det enda ansvarsfulla 

 

Ett mångmiljardprojekt där byggnationen sträcker sig över flera 
årtionden och skapar en infrastruktur som ska stå i mer än 
hundra år kräver bred politisk enighet i riksdagen, skriver Rune 
Wigblad.  
 
GP 2 juli, 2019  
 

Centerpartiet och Miljöpartiet driver frågan om höghastighetståg 320 

km/h i regeringen och har på grund av den ökande 

kostnadsballongen för projektet inte fått med sig Socialdemokraterna. 

Resultatet är att sträckorna Linköping – Järna (Ostlänken) och 

Almedal – Borås nu enligt Trafikverkets beslut avses byggas till 

mycket hög kostnad för topphastigheten 250 km/h, det vill säga 

knappt mer än vi har idag (200 km/h). Nyligen offentliggjorde 

Stockholms handelskammare sin uppfattning att detta inte ger nytta 

för pengarna. 

Nu beklagar Anders Åkesson (C) att Moderaterna har övergett 

höghastighetstågsprojektet. Huvudargumenten känns igen från 

tidigare debattinlägg. Det är miljövänligt att åka tåg och kapaciteten 

https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-ansvarsfulla-1.15902304
https://www.gp.se/debatt/bred-enighet-om-snabba-t%C3%A5g-det-enda-ansvarsfulla-1.15902304
https://www.gp.se/debatt/vi-beklagar-att-m-inte-m%C3%A4ktar-med-ansvaret-1.15815375?fbclid=IwAR2R9i_vgQk4_oslG1M-q2mp-7Tpo_76pLlSePWXGKqCNWXG8suElWBWaRU
https://www.gp.se/debatt/vi-beklagar-att-m-inte-m%C3%A4ktar-med-ansvaret-1.15815375?fbclid=IwAR2R9i_vgQk4_oslG1M-q2mp-7Tpo_76pLlSePWXGKqCNWXG8suElWBWaRU
https://www.gp.se/debatt/vi-beklagar-att-m-inte-m%C3%A4ktar-med-ansvaret-1.15815375?fbclid=IwAR2R9i_vgQk4_oslG1M-q2mp-7Tpo_76pLlSePWXGKqCNWXG8suElWBWaRU
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på den befintliga järnvägen räcker inte till. Åkesson tar också till 

brösttoner om ansvar. 

De mål som Åkesson vill uppnå med höghastighetståget uppnås alla 

mycket bättre med magnettåg. Åkesson låtsas dock som att detta 

teknikalternativ inte existerar. Nyheten om Kinas nya magnettåg för 

500–600 km/h nådde nyss World Economic Forum. Världen blundar 

inte för det mest klimatsmarta alternativet. Sverige och Åkesson (C) 

vill inte ens utreda teknikalternativen magnettåg. 

De mål som Åkesson vill uppnå med höghastighetståget 
uppnås alla mycket bättre med magnettåg. 

Det är nu politisk osäkerhet i Sverige som styr 

”höghastighetstågsprojektet”, 250/320 km/h, eftersom beslutsfattare 

kommer och går och politiken skiftar över tiden. M hoppade nyligen 

av diskussionerna med regeringen om höghastighetståget och säger 

därmed definitivt säger nej till satsningen. 

Därmed har vi en situation i riksdagen som innebär att beslutet om 

satsning på höghastighetståg vid ett eventuellt maktskifte kan komma 

att ändras. De två näst största partierna i riksdagen M och SD är 

överens om ett nej till höghastighetståget, samtidigt som den 

nuvarande regeringen har satsningen som en av 73 punkter i 

januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C. Tåg för höga 

hastigheter är dock inte en fråga som kan utsättas för kompromisser. 

Ett mångmiljardprojekt där byggnationen sträcker sig över flera 

årtionden och skapar en infrastruktur som ska stå i mer än hundra år 

kräver bred politisk enighet i riksdagen. Allt annat är djupt oansvarigt. 

Rune Wigblad  

professor Företagsekonomi, inriktning Industriell Ekonomi, Strömstad 

akademi och lärare vid Högskolan i Skövde  
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Fria ord 
 

Åsa Morberg om att «Alla ska kunna studera oavsett ort» (Eng.) 
 – en satsning på distansutbildning av regeringen som gagnar 
Sveriges lärarkår  

Lärare är en grupp som har varit och alltjämt är stora konsumenter av 
högre utbildning. Typ-studenten vid många lärosäten på fristående 
kurser är en erfaren lärare, med många år på nacken, som läser den 
ena kursen först och den andra sedan för sitt höga nöjes skull, men 
också för att meritera sig i sitt yrke. Lärare väljer själva och då är 
valet distanskurser. 

Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, skrev 
en intressant debattartikel i Värmlands Folkblad, den 5 maj 2019, 
tillsammans med Gunilla Svantorp (S). Fokus i artikeln är att det ska 
vara möjligt att studera på attraktiva utbildningar i hela landet oavsett 
var man bor. Regeringen avser nu att förbättra kvaliteten på 
distansutbildningen och det är glädjande. Metodutvecklingen på 
distanskurser har inte alltid varit den bästa, inte minst av ekonomiska 
skäl. Budskapet i artikel är att det ska vara möjligt att bo och studera i 
hela landet. Det gagnar Sveriges lärare och självklart deras elever. 

De utbildningar och kurser som jag själv läst och läser är till största 
delen distanskurser. Det hade inte varit möjligt för mig att studera på 
Campus. Jag kunde inte flytta, helt enkelt, och så är det för många 
lärare med familjer, hus, hem och arbete. De första kurserna jag 
studerade på distans hade inte några som helst 
distansöverbryggande medel. Det handlade om att läsa in litteraturen 
och tentera av den, utan att träffa ”undervisande” lärare. Det var 
egentligen samma kurser, som gavs på Campus, men där träffade 
man lärare frekvent. På distanskurserna försvann den lärarledda 
undervisningen, men i övrigt var kurserna likadant upplagda. 

Jag har själv engagerat mig i metodutveckling av distanskurser och 
till och med utvecklat och gett kurser för kolleger i distansmetodik. 
Idag måste måste det ovillkorligen finnas kvalitativt goda 
distansöverbryggande medel på distanskurser.  Bland annat 
studiehandledningar är viktiga, liksom konferensplattformar. 
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Studiecentra är ett annat viktigt stöd för många distansstudenter, 
främst de som är studieovana. 

Digitalisering och ny teknik har bidragit till att utveckla 
distansutbildningen vid våra högskolor de senaste åren. Idag 
förväntar studenterna sig moderna utbildningar med uppkopplingar 
mot lärosätets lärare.  Det övergripande målet med regeringens 
satsning är just att utveckla formerna för distansutbildning för att 
förbättra kvaliteten i utbildningen och göra den mer attraktiv och det 
är en välbehövlig satsning.   

Genom att investera i att utveckla distansutbildningen ytterligare vill 
regeringen nu skapa bättre förutsättningar för att möta de nutida och 
framtida kompetensbehoven. Det borde också följas av ett annat sätt 
att finansiera distanskurser. Om bortfallen är stora på distanskurser 
blir de annars förlustprojekt för lärosätena. 

Regeringens satsning måste absolut betyda ett rejält resurstillskott till 
landets lärosäten. Det är oftast dyrare att utveckla kvalitativt bra 
distanskurser än de campusförlagda. Det finns utvärderingar och 
uppföljningar som visar att det är ett större bortfall av studenter på 
distanskurser och det har säkerligen med metodutveckling att göra. 
Det finns exempel på fristående kurser där endast hälften av 
studenterna genomför och examineras på sina fristående 
distanskurser. På avancerade kurser för yrkesverksamma kan det 
vara ännu färre. Dessa nedslående resultat innebär bortkastad tid, 
möda, förhoppningar och pengar för studenter, lärosäten och 
samhället. 

Förr menade man att ungdomsstudenter inte i första hand skulle 
studera på distanskurser eftersom de behövde komma till campus för 
att socialiseras in i studentmiljön. Idag är distanskurser lika attraktiva 
för ungdomsstudenter som för andra studenter. Bortfallen borde 
också kunna minska med förbättrad distansmetodik. Man kan se att 
grundläggande lärarutbildning genomförs på distans med till synes 
goda resultat.  

Distansutbildningar finns såväl från grundutbildning till 
kompetensutveckling för lärare och nu ska den stärkas och förbättras. 

................................... 
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Åsa Morberg: Everyone should be able to study 
regardless of place of residence – focus on distance 
education by the Government for the benefit of 
Sweden's teachers 

Teachers are a professional group who have been, and are, major 
consumers of higher education.  The typical student at many 
universities, taking courses, is an experienced teacher, with many 
years of work, who takes one course after another for their own 
satisfaction, but also to become qualified in his/her teaching 
profession. Teachers pick a certain type of course and then also favor 
distance-learning courses.  

Minister for higher education and research, Matilda Ernkrans, wrote 
an interesting article in Värmlands Folkblad, on May 5, 2019, together 
with Gunilla Svantorp (S). The focus of the article is that it should be 
possible to take attractive courses all throughout the country 
regardless of where you live.   

The Government now intends to improve the quality of distance 
education and it is gratifying. The methodologic development of 
distance courses has not always been the best, not least for 
economic reasons. The message of the article is that it should be 
possible to study wherever you live in the country.  

The training courses and courses that I read and have read is largely 
distance courses. It had not been possible for me to study on 
Campus. I could not move, and this is the case for many teachers 
with families, houses and work. The first courses I studied at a 
distance did not have any distance-spanning medium/learning 
platform.  

It was about reading the literature and then take an exam, without 
meeting "teaching" teachers. It was actually the same courses, which 
were given on Campus, but where we met the teachers frequently. 
Distance learning courses missed the teacher-led instruction, but 
were similar to other courses alike.  

I have been involved in the development of distance learning courses 
and even developed and provided training courses for members of 
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the distance learning methodology. Today, web based learning 
platforms (where you can also have interactive meetings/class with 
teachers) are mandatory and there are qualitatively good distance-
spanning agents on distance learning courses. Study guides are 
important.  Study centres are another important support for many 
distance students; mainly those that are used to conventional study 
guiding.  

Digitalisation and new technologies have contributed to the 
development of distance education in higher education in recent 
years. Today, students expect access to modern education with 
connections to the University's teacher.  The overall objective of the 
Government's commitment is also to develop forms of distance 
learning in order to improve the quality of education and make it more 
attractive and it is a needed effort.  

By investing in the development of distance education further, the 
Government is now creating better conditions to meet the current and 
future skills needed. It should also be followed by other ways for 
financing the distance learning courses. If distance learning courses 
are under-financed, they become loss-making projects for 
educational institutions. 

The Government's efforts must include substantial additional 
resources to the country's higher education institutions. It is usually 
more expensive to develop qualitatively good distance courses than 
campus-based courses.  

There are evaluations and follow-ups that show that there is still a 
greater loss of students on distance learning courses, and it probably 
has to do with method development. There are examples of stand-
alone courses where only half of the students perform and are 
examined on their stand-alone distance learning courses. On 
advanced courses for professionals, there may be even fewer. These 
disappointing results mean wasted time, effort, hopes and money for 
students, higher education institutions and the society. 

In the past it was considered that adolescent students should not 
primarily take distance learning courses because they needed to 
come to campus to socialize in the student environment. Now, you 
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can happily see that initial teacher education is carried out remotely 
with apparently good results.  

Distance learning courses are available both from undergraduate to 
professional development for teachers, and now it must be 
strengthened and improved.  
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John Fletcher: Våra kommande vägval (Eng.) 
Från anförande vid vetenskapsfestivalen  

Sedan 1995 har runt 150 miljarder kronor flyttats till välfärden från 
andra skattefinansierade områden(1). Pengarna har hämtats från bl a 
försvar, polis och rättsväsende och infrastruktur (järnvägar, vägar, 
kommunala VA-system). Våra politiker har byggt upp en skuld till 
framtiden på hundratals miljarder kronor, delvis för att slippa prata om 
välfärdens skenande kostnader. Den avgående ordföranden i EU-
kommissionen, Jean-Paul Juncker, lär ha sagt: 
Problemet är inte att vi inte vet vad som behöver göras. Problemet är 
att vi inte vet hur vi ska bli omvalda efteråt! 

Vi blir allt äldre 

En stor belastning kommer från den ändrade åldersstrukturen. Så här 
väntas utvecklingen fortsätta(2): 

 

En 80+-åring kostar i runda svängar dubbelt så mycket som en 14-
åring i skattepengar.  

Svenskars attityd till välfärden 

Närmare hälften av oss svenskar anser att det är OK att maximera 
utnyttjandet av välfärdstjänsterna. Problemet är att när många tänker 
”’samhället’ har råd” leder det till att ’samhället’ inte får råd. 
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Produktivitet 

Sedan 1950 har sysselsättningen i Sverige vuxit med cirka 900 000 
individer(3). Praktiskt taget hela ökningen har skett i den offentliga 
sektorn. Det har vi har inte råd med.  

Missförstå mig nu inte! Sverige behöver offentliganställda för att 
(bland annat) säkerställa att vi följer våra demokratiska spelregler.  
Det är den dåliga balansen mellan offentliga (skattefinansierade) och 
privata (skattegenererande) som är ett bekymmer. Det går inte att 
hoppas på de enorma företagsvinsterna – de ger tio öre för varje 
skattekrona som hämtas från arbete. 

Samtidigt kan den tekniska utvecklingen mekanisera upp emot 
hälften av alla jobb under de närmaste 20 åren. Den offentliga 
verksamheten uppnådde ingen egentlig produktivitetsförbättring 
under 1993 – 2009(4), så frågan är vad vi kan göra.  

Sveriges förändrade roll i världen 

Vi som lever i de gamla industriländerna har tagit vår dominans för 
given, inklusive demokratin och bakomliggande värderingar. Samma 
gamla industriländers andel av världsbefolkningen har minskat från 
ca 50 procent år 1950 till ca 10 procent 100 år senare. FN’s 
framskrivning till år 2300 som publicerade år 2010 såg ut så här (jag 
har inte kunnat hitta någon så lång framskrivning senare): 
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Hela tillväxten ligger utanför de gamla dominanterna i Väst. 
Befolkningsminskningen kommer när de minskade barnkullarna slår 
igenom fullt ut.  

Samma sak gäller välståndet, mätt som köpkraft per person. Med 
nuvarande trender kommer hela världen att ha samma välstånd runt 
2050. 

Hotet mot vår demokrati 

Önskemålet att ge alla partier samma ekonomiska möjligheter har fått 
olyckliga konsekvenser. Partistödet (en miljard delades ut förra året) 
har gjort våra politiker allt mindre beroende av sina medlemmar. Nu 
räcker det med att få tillräckligt många att ”rösta rätt” på valdagen. 
Det gör inte politikerna särskilt djärva – och lockar dem till 
röstköpspolitik. Ett exempel på bristen på djärvhet är det 
smygsparande som pågår genom begränsningar av tillgången till 
välfärdstjänster och höjda ”osynliga” skatter. Undra på att väljare 
känner sig svikna – och lyssnar på populistiska budskap. 

Det hela påminner mig om ett yttrande som tillskrivs den franske 
filosofen Alexis de Tocqueville efter hans besök i Amerika:  
Demokratin kommer att bestå ända tills politikerna upptäcker att de 
kan muta väljarna med deras egna pengar. 

Om inte tillräckligt många upplever demokratin som bättre än 
alternativen kommer demokratin inte att bestå, och därmed inte heller 
välståndet. Tillräckligt många behöver fråga sig: 

 Vilken sorts liv är bra för mig och min familj? 

 Vilken sorts land, vilkens sorts värld, vill jag leva i? 

 Vad kan, vill jag göra för att det ska bli så? 

Slutsatser 

Vi behöver: 

1. göra individens ansvar för sitt eget liv mycket tydligt. I dag gör 

’samhället’ anspråk på att kunna ta hand om oss andra, vilket 

gör oss mycket sårbara.  

Vad skulle hända om varje skattebetalare kunde spara 

avdragsgillt till en egen buffert som sedan kunde användas för 
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att dryga ut en låg generell försäkringsersättning vid sjukdom, 

a-kassa etc.?  

2. skapa starka incitament till sparsamhet i välfärdssystemet.  

Det skulle kunna ske genom att exempelvis varje medborgare 

en har en ”budget” för välfärdens olika försäkringssystem – 

med återbäring när hen är sparsam. Den som behöver extra 

hjälp ska naturligtvis få den! 

3. öppna för en snabbare tillväxt inom den privata sektorn. 

Min egen erfarenhet som småföretagare är att när jag sålde 

aktierna i företaget slog en mycket hög marginalskatt till på just 

det året, trots att jag hade jobbat i tio år för att skapa det värde 

som såldes. Det här är ett exempel bland många på 

fördomarna kring företagande (de fuskar! De tar pengar från 

arbetarna!)) – och företagare – trots att vår välfärd finansieras 

av just dessa företagare.  

Det behöver bli mycket mer lockande att starta och utveckla 

företag – och att fortsätta jobba efter 65, som företagare eller 

som anställd. Vi behöver göra företagande till något att vara 

stolt över. 

4. skilja mellan finansiering och leverans av välfärdstjänster och 

låta den mest effektive ta hand om leveranserna. 

Det kräver en utvecklad kvalitetskontroll av all skattefinansierad 

välfärdsverksamhetens resultat – och valfrihet. 

Förändringar kommer att ske enbart om vi gör det ’lönsamt’ för våra 
politiker – att de kan vinna röster på det sättet.  

Till sist: 

Demokratin och välståndet är inte ”tillstånd”. 
De erövras och försvaras genom de konkreta vägval var och en av 
oss gör – eller väljer att inte göra – under alla livets vardagar. Det 
man kan göra ’uppifrån’ är att ta bort hinder, öppna dörrar. 

Tillit, respekt för andra och samarbete människor emellan 
”finns” inte. 
De skapas och utvecklas när vi delar synen på hur vi ska kunna 
färdas väl genom livet – och arbetar tillsammans för att komma 
därhän. 
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På sajten www.kan vår välfärd räddas.se presenterar jag en 
utförligare bild av varför vi kommer att behöva göra vägval – och vilka 
alternativ jag ser. Som du kommer att se återstår en del arbete att 
göra med sajten – för att inte tala om verkligheten! Det arbetet 
behöver hantera bland annat följande frågor: 

 Är de fakta jag bygger på korrekta och balanserade? 

 Är mina slutsatser hållbara? 

 Bygger de ändringar jag förordar på den bästa kunskap som 
finns tillgänglig? 

 Hur ska informationen formas till opinionsverktyg? 

 Vilka målgrupper ska vi prioritera? 

 Vilka hinder bör vi räkna med? 

Kan, vill du hjälpa mig i det här arbetet? 

Källor 

1. Välfärdskostnadernas andel av de totala skatteintäkterna har 
ökat från ca 61 till ca 69 procent 

2. Sifferunderlaget är hämtat från SCB’s befolkningsstatistik 
3. https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2010/Maj/Ingen-tillvaxt-av-

privata-jobb-sedan-1950/ 
4. https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_

och_opinionsmaterial/Rapporter/produktivitetsutvecklingpdf_60
8715.html/binary/Produktivitetsutveckling.pdf 

  

https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2010/Maj/Ingen-tillvaxt-av-privata-jobb-sedan-1950/
https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2010/Maj/Ingen-tillvaxt-av-privata-jobb-sedan-1950/
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/produktivitetsutvecklingpdf_608715.html/binary/Produktivitetsutveckling.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/produktivitetsutvecklingpdf_608715.html/binary/Produktivitetsutveckling.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/produktivitetsutvecklingpdf_608715.html/binary/Produktivitetsutveckling.pdf
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……………………………….. 

The Swedes are facing major choices  

The Swedish Welfare System has taken SEK 150 million from other 
tax financed areas (such as Defense and fighting Crime) since 1995. 
There are a number of ‘hard to fight reasons’, such as an aging 
population and the largest reception of refugees in Europe (measured 
per capita in Sweden). Equally important are some ‘home grown’ 
issues such as a very expensive misuse of the Welfare Services, and 
a rapid growth of the number of tax financed jobs, partially due to a 
close to zero productivity development in the Public Sector. Add to 
that the old and pervasive ‘we will take care of you’ attitude from the 
Government and the correspondent expectation of being ‘taken care 
of’ amongst the general population. 

We’re also facing some new challenges: In 1950, half the global 
population lived in the industrialized world (Western Europe, North 
America, Japan, Australia, New Zeeland). A 100 years later the same 
nations will represent 10 percent of that population. Based on current 
growth trends, the rest of the world will catch up with the same 
nations in BNP per capita terms. Our old dominance is disappearing. 
Our democracies will be attractive to all the others only if enough of 
us choose to ‘be democrats’, to ask ourselves questions like: 

“What kind of life do I want for myself and my family?” 

“In what kind of country, what kind of world, do I want to be a citizen?” 

“What am I able – and willing – to do to find that kind of life?” 

The following steps seem called for: 

Make the individual’s responsibility for her/his own life very clear.  
The current “I will take care of you” sentiment makes us very 
vulnerable. 

Create very clear incentives for everybody to use our Welfare 
Services only when really necessary. 
Could we use a budget system where each individual gets a refund 
when not using the full budgeted welfare amount? 

Accept the key role of private enterprise in financing the Welfare 
System – and a lot more! 
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We need to make starting and developing enterprises a lot more 
attractive – something to be proud of. 

Make a distinction between financing and delivering Welfare services. 
Let whoever can deliver the required quality in different areas do so – 
and put new ways of delivery in use wherever possible. 

Who would like to cooperate with me in this work? 

 




