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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 

 
 
I detta årets fjärde nyhetsbrev finner ni en inbjudan till WHO i Köpenhamn, nyheter från vår rektor och 
sist ett inlägg i den pågående strategidiskussionen från vår prorektor Bodil Frisdal. Jag har skrivit om 
mina idéer tidigare (se http://www.stromstadakademi.se/nyhetsbrev-10.htm) så jag ska inte ta upp 
plats med det igen, men då strategidiskussionen fortfarande pågår ville jag passa på att påminna er 
om dem.  
 
In this year's fourth newsletter you will find an invitation to the WHO in Copenhagen, news from Lars 
Broman and finally a contribution to the ongoing policy debate from Bodil Frisdal. I have written about 
my ideas before (see http://www.stromstadakademi.se/nyhetsbrev-10.htm) so I will not take up space 
with it again, but since the strategy discussion is still going on, I wanted to take this opportunity to 
remind you. 
 
/t.georg.graner@gmail.com 
_________________________________________________________________________________ 
 

Märta Rosenlind: Inbjudan till WHO 

 
Vi är välkomna den 6 juni för att ta del av verksamhetens syfte, strategier och framtidsplaner. WHO är 
sedan i höstas stationerad i Köpenhamn med sina 7-8 enheter. Vi kommer att tas emot av chefer för 
en del av dessa olika enheter. Jag återkommer med noggrannare beskrivning av program, klockslag 
och resvägar. Det finns möjlighet för partners och andra forskare att delta i besöket. 
  
I min brf. finns en lägenhet med möjlighet till övernattning för sex personer. Vid snar anmälan kan 
troligtvis övernattning också ordnas på t ex Bed&Breakfast i omgivningen Malmö-Lund. 
 
Sista anmälningsdag är den 26 maj. Anmälan ska innehålla ”exact namnes for the security at the 
gates”. Tag med ID-kort. 
 
Med vänliga hälsningar 
Märta 
  
Bjersundsvägen 19 
237 36 Bjärred 
marta.rosenlind@telia.com 
046-294061 
070-2483123 
_________________________________________________________________________________ 
 



Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 

 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 

Acta Academiae Stromstadiensis 
17 april publicerades tre nya skrifter i Acta Academiae Stromstadiensis: 
 AAS-25. Svenska översättningar av Dantes Gudomliga komedi - la Divina Comedia, av Christina 
Heldner. 
 AAS-26. Vår bättre framtid, red. Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman. Bidrag av Per-Sigurd 
Agrell, Lars Broman, Bodil Jönsson, Aadu Ott, Märta Rosenlind, Anders Steene, Baris Unckan och 
Gunnar Windahl. 
 AAS-27. Strövtåg i tankens värld. Om estetik och mening, av Nils-Göran Areskoug. 
 
The anthology Vår bättre värld, Our Better World, has 2 articles in English, Per-Sigurd Agrell och Baris 
Unckan: The Major Risk and Anders Steene: Urban Tourism from a Swedish Perspective. Case 
Stockholm. 
 
AAS redaktionskommitté välkomnar nya manuskript; skickas i doc-format till Stig Svallhammar. 
AAS Publishing Committee welcomes new manuscript, also in English, sent as doc files to Stig 
Svallhammar. 
 

Strategimötet 25/4 Strategy meeting 25 April 
18 ledamöter deltog i en diskussion om strategi för Strömstad akademi. Bl a diskuterades vår framtida 
organisationsform – ska vi övergå från ideell förening till stiftelse? – och extern finansiering. Ingrid 
Liljeroth och Ingrid Grundén förde mötesanteckningar; utdrag ur dessa planeras till nästa nyhetsbrev. 
Strategin kommer också att vara temat för en session under akademiska högtiden 23-25/6. 
17 Fellows discussed the topic Strategy for Strömstad Academy. Among others were the possibility to 
change our organization form into a Foundation and external financing discussed. Strategy will be the 
topic of one of the sessions during the Academic Festival 23-25 June. More info. in coming Newsletter. 
 

Spanarträffen 26-27/4 Scout meeting 26-26 April 
 
18 av de 35 spanarna i framtidsstudien Barnbarnens århundrade diskuterade under 2 dagar 
framtidsstudien i Fars sal i stadshuset i Strömstad. 19 spaningar presenterades och drygt 200 inlägg 
gjordes. Dessutom gjordes en plan för det fortsatta arbetet, innebärande bl a gruppvisa träffar under 
förmiddagen 25/6, att spaningstexterna skickas in efterhand – även halvfärdiga, vilka kan kompletteras 
efterhand! – och att deadline för slutversioner är 31/12 2014. Spanarna får efterhand ta del av (och 
gärna kommentera) varandras texter. En antologi och (minst) en konferens planeras för 1a halvåret 
2015. Nya spanare kan tillkomma – kontakta då Lars Broman snarast. Det är inte otänkbart med en 
senare andra antologi för bidrag som inte är färdiga 31/12-14. 
 
Några beslutade riktlinjer för spaningar: Omfång 10-30 A4-sidor. Brödtext Arial 11pt, Huvudrubrik Arial 
16pt, underrubrik Arial 13pt, ej numrerade underrubriker, fri rubriksättning. Språk skandinaviskt eller 
engelska. Abstract och nyckelord på svenska, summary på engelska. Textens huvudinnehåll ska vara 
just barnbarnens århundrade, dvs åren fram till 2100. Essäformat rekommenderas. Spaningen får 
gärna vara både realistisk och optimistisk. 
 
18 of the 35 Scouts in the future study The Century of Our Grandchildren discussed the study during 2 
days in Strömstad. 19 reconnaissances were presented and 200 inputs were given. A plan for the 
continued work was decided, with group discussions in Strömstad 25 June, deadline for final text 31 
December but pre-versions welcome before; scouts will be able to read and comment upon the others’ 
texts. An anthology and (at least) one conference are planned for the first half of 2015. It is still 
possible to join by contacting Lars Broman. A second anthology might follow later. 
 
A few guidelines were decided for reconnaissances. Size 10-40 pp, body Arial 11pt, heading Arial 
16pt, subheadings 13pt, no heading numbers, free headlining. Language Scandinavian or English. 
Abstract and keywords in Swedish, Summary in English. The main part of the text should be about the 
century of our grandchildren, i. e. the years up to 2100. Essay format is recommended. 
Reconnaisances can be both realistic and optimistic.  



Ledamöter i media 
Inte sällan läser jag i media texter som ni har skrivit eller om aktiviteter som ni har medverkat i. Vore 
det inte en god idé om vi ansträngde oss att alltid i sådana och andra sammanhang låta det framgå att 
vi (också) är knutna till Strömstad akademi? 
From time to time I read about you in media. Wouldn’t it be nice if we then make sure that our 
affiliation to Strömstad Academy is mentioned? 
 

Skype 
Jag vill gärna kunna prata med er via Skype. Ni som redan har Skype, kontakta mig gärna på min 
Skype-adress l.e.e.broman (l.e.e står för mina 3 förnamn Lars Erik Emanuel). Annars ber jag er skaffa 
ett Skype-konto (det är gratis) och sedan kontakta mig. Sedan nyss kan man koppla upp sig mot flera 
samtidigt så vi kan ha gruppmöten i Strömstad akademi. 
I want to be able to talk to you via Skype. If you have a Skype account, pleace contact me at my 
Skype address i.e.e.broman (l.e.e. stands for my 3 given names Lars Erik Emanuel). I you haven’t, 
please get one (it is free) and then contact me. Recently it has been possible to arrange Skype group 
meetings without charge. Wouldn’t it be nice if we could have such meetings within Strömstad 
Academy? 
 

Missat betala avgiften för 2014? Missed to pay your dues for 2014? 
Det är fortfarande några ledamöter som inte har betalat sin årsavgift för 2014. Enligt stadgarna 
riskerar man att bli utesluten om man inte betalat senast 30/4. Om du känner på dig att du är en av de 
försumliga, så skynda dig att betala 600:- till  akademins plusgiro: 487542-3 eller bankgiro: 341-2913 
Notera ditt namn på inbetalningen! (Not: hedersprofessorer betalar ej årsvagift.) 
Still some Fellows haven’t paid their yearly dues for 2014. According to our bylaws, then there is a risk 
to be suspended if you haven’t paid by 30 April. If you feel that you are among the negligents, please 
pay SEK 600:- asap to IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423, BIC NDEASESS, Bank Nordea, SE-
10571 Stockholm, SWEDEN. Don’t forget to mention your name on the payment. (Note: Honorary 
Professors don’t pay the yearly fee.) 
 
T C Kandpal’s and my paper Renewable Energy Education: A Global Status Review was recently 
published in Renewable and Sustainable Energy Reviews 34C (2014), pp. 300-324. For copyright 
reasons it cannot be published on the Academy home page, but I am allowed to send it as pdf file 
upon request, so contact me if you would like to read it. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Inbjudan till akademisk högtid 23-25/6-14 
Invitation to Academic Festival 23-25 June 2014 

 
Skicka anmälan via mejl till akademi@stromstad.se senast 1 juni. Inkludera ditt namn, namn på ev 
gäst(er), titel på och abstract till ev presentation, samt om du/ni deltar i lunch 24/6, galamiddag 24/6, 
båttur 25/6. Ange om du/ni vill ha vegetarisk mat. OBS: Boka boende i Strömstad i god tid; se här på 
svenska. 
Register by email to akademi@stromstad.se by 1 June. Include your name, name of guest(s) if any, 
title and abstract of presentation (if any), and state if you will participate in lunch and dinner 24 June 
and in the excursion on 25 June. State if you want vegetarian food. Make your hotel reservation really 
soon; see here in English.  
 

Program 
Plats om inte annat anges Fars sal, stadshuset. Ledamöters föranmälda gäster är välkomna att delta i 
alla händelser utom årsmötet. Fars sal, City hall. Fellows’ guests are welcome. 
 
Måndag Monday 23/6 
1330-1500 strategidiskussion Strategy discussion 
1500-1530 fika i nämndernas rum Coffee in the Boards’ room 
1530-1700 presentationer Presentations  
1700-1715 fruktpaus Fruit break 
1715-1845 presentationer  Presentations 
1900-2100 buffé i nämndernas rum Buffet in the Boards’ room 
 



Tisdag Tuesday 24/6 
0900-1100 årsmöte Annual meeting (också årets nya oinstallerade ledamöter deltar)  
1100-1115 fruktpaus Fruit break 
1115-1230 presentationer Presentations 
1245-1330 lunch – baguette och dricka i akademins rum i stadshuset Lunch in the Academy’s office 
1400-1500 konsert i Strömstads kyrka med Göteborgs kammarör under ledning av Gunnar Eriksson 
                  Concert in Strömstad’s church with the Göteborg Chamber Choir conducted by Gunnar 
                  Eriksson  
1515-1545 kommunens fika utanför Fars sal the City’s coffee break outside Fars sal 
1545 1645 anförande av hedersprofessor Gunnar Eriksson samt högtidlig installation av nya 
                  ledamöter. Speech of Honorary Professor Gunnar Eriksson and formal inauguration of new 
                  Fellows 
1700-1800 mingel på balkongen med bubbel och salut mingle on the City hall balcony with bubble and 
                   salute 
1820-1905 med kosterbåt från Norra hamnen till Ekenäs, Sydkoster with boat to Ekenäs 
1930-2230 galamiddag på restaurang Ekenäs gala dinner at Ekenäs 
2245-2340 med kosterbåt från Ekenäs till Norra hamnen boat back to Strömstad 
 

Onsdag 25/6 
0930-1300 Parallella seminarier om barnbarnens århundrade (uppdelat på 3 tematiska grupper), 
                  RESA (arbetsgruppen förnybar energi i Strömstad akademi), akademins strategi.  
                  Parallel seminars on The Century of Our Grandchildren (3 thematic groups), RESA 
                  (Renewable Energy in Strömstad Academy), Strategy of the Academy. 
1313-1615 guidad båtutflykt från Norra hamnen med Kosterö till Dynekilen; kall lunch ombord  
                  guided historic excursion on the Koster fjord; cold lunch onboard 
 

Fika 23/6 och buffématen 23/6 bekostas av kommunen; öl, vin och vatten bekostad av akademin.  
Fika 24/6 bekostas av kommunen. Fruktstunderna och mingelbubbel bekostas av akademin 
Lunch (60:-), kosterbåt tor (130:-), galamiddag – förrätt sillbord, huvudrätt fisk, kaffe o kaka (445:- exkl 
dryck) och båtutflykt (300:- inkl lunch o kaffe, exkl dryck) betalas av ledamöterna själva. 
Lunch, boat, dinner and excursion (in total SEK 935 pp + drinks) are paid by the Fellows; everything 
else is paid for. 
 

Presentationer Presentations 
Alla ledamöter, både nya och gamla, är välkomna att presentera sin verksamhet – tidigare, pågående 
eller planerad, tid 15 min inkl kort diskussion. Bifoga titel och kort abstract till din anmälan senast 1 
juni. Schemat har plats för 17 presentationer. 
All Fellows, both new and old, are welcome to give a presentation about previous, current, or planned 
activities; time 15 min incl. short discussion. Submit title and a short abstract with your registration 
before 1 June. The schedule has place for 17 presentations. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Blandade nyheter Mixed News 
 

Ledamöter uppmanas att skicka in nyheter om publicerade artiklar, uppdrag, utnämningar och allt 
annat som ni kan tänka er kan vara av intresse för era ledamotskolleger. Skickas enklast direkt till 
Georg Granér så kommer det in i nästa nyhetsbrev. 
Fellows are encouraged to contribute news on published articles, assignments, appointments and 
everything else that you think can be of interest to your fellow Fellows to Georg Granér.  
 

Kjell-Åke Forsgren har publicerat en spännande uppsats om Thorilds sentens tänka fritt är stort, 
tänka rätt är större på vår debattsida 6/5-14. He has published an article in Swedish on our debate 
forum.  
 

Björn Hammarskjöld förordnades som assisterande professor i pediatrik 6 maj 2014; was appointed 
Assistant Professor in Pediatrics on 6 May 2014. 
 

Inger Egermark förordnades som biträdande professor i ortodonti 21 april 2014; was appointed 
Associate Professor in Orthodontics on 21 April 2014. 
 

Ari Lampinen published the article Biogasfuel in Sweden - something for Strömstad Academy to take 
an interest in? on our debate forum 17 april-14. 
 

För fler nyheter, gå till www.stromstadakademi.se, som ofta uppdateras. For more news, go to 
www.stromstadakademi.se, which is frequently updated. 



 

Bodil Frisdal: Från Er prorektor  
 

I presentationen gällande Strömstad akademi står bland annat att läsa: ”Strömstad akademi är i 
första hand en virtuell organisation”. Eftersom jag fått frågor om och funderat över innebörden av 
virtuell organisation sökte jag efter en definition till detta begrepp. 
Jag fann då följande: 

 

”Virtuella strukturer och organisationer kan beskrivas som organisationer som är geografiskt 
utspridda, men vars medlemmar är sammanknutna av ett gemensamt långsiktigt mål och som 
kommunicerar och koordinerar aktiviteter med hjälp av informationsteknologier.” 

 

I viss mån stämmer detta med Strömstad akademi, nämligen att ledamöterna är ”geografiskt 
utspridda”. Att vi är ”sammanknutna av ett gemensamt långsiktigt mål” stämmer däremot inte helt 
eftersom vi håller på med att försöka formulera mål och strategier för den fortsatta verksamheten. En 
sådan strävan är de strategidiskussioner, som är planerade att äga rum i Strömstad i slutet av april 
och vid den Akademiska högtiden och årsmötet i slutet av juni.  
 

När det gäller virtuella organisationer så står vidare att läsa: 
 

”Ett utmärkande drag i virtuella organisationer är den höga graden av informell kommunikation. 
Historiskt så skedde kommunikationen huvudsakligen genom distribution av e-mails. Nuförtiden 
finns det även många andra sätt att kommunicera på vilket underlättar den horisontella 
kommunikationen och lämnar lite rum för hierarkier, roller och status”. 

 

Kommunikationen mellan medlemmarna i Strömstad akademi har hittills främst bestått av e-mail och 
brev. Detta att ” underlätta den horisontella kommunikationen och lämna litet rum för hierarkier, roller 
och status” är tänkvärt. Den organisation, som hittills präglat Strömstad akademi kan räknas som 
hierarkisk. Eftersom vi är geografiskt spridda har information och beslut hittills främst vilat på rektor 
och delar av styrelsen. Detta är ett problem, som kanske inte är så lätt att ändra på, men nödvändigt 
att lösa om Strömstad akademi ska kunna utvecklas vidare. 
 

När det gäller virtuella organisationer så är erfarenheter och kunskaper om modern teknologi ett 
måste. Medelåldern i akademin är relativt hög och intresset för tillämpningen har naturligt hittills varit 
lågt. Detta har visats bland annat i att vår redaktör Georg Granér vid flera tillfällen gått ut med att vi 
måste bli bättre på nätanvändning. Han har till och med erbjudit sig att undervisa och informera, men 
intresset har varit obefintligt. 
 

I Strömstad akademi finns säkert en del ledamöter med både erfarenheter och kunskaper i tillämpning 
av digital teknologi. Själv har jag tjänstgjort som lektor såväl vid Malmö Högskola som vid Högskolan 
Dalarna med distansutbildningar och i Falun med så kallad Telebild. Det senare innebar att läraren i 
detta fall hade undervisning med en grupp studenter inne på skolan medan ett flertal grupper på andra 
orter i Dalarna samtidigt via telebild aktivt deltog i samma undervisning. Mycket tidsbesparande och 
effektivt och exempel på en form som skulle passa Strömstad akademi. Idag träffas styrelsen två till 
tre gånger per år och eftersom det geografiska avståndet är stort mellan oss kan knappt halva 
styrelsen delta åt gången. Dessutom belastar resor och i vissa fall logi Strömstad akademis ekonomi 
helt i onödan. Visserligen sänds i efterhand protokoll ut med vad som beslutats, men flertalet har då 
sällan haft möjlighet att vara med om att diskutera eller besluta.  
 

Om styrelsemötena kunde ske till exempel som videokonferenser (telebild) skulle engagemanget 
bland övriga ledmötena sannolikt kunna bli högre. Det vore bra om Ni som har erfarenheter och 
kunskaper kring virtuella organisationer hör av Er med råd och idéer om hur dessa frågor skulle kunna 
lösas och hur vi kan bli:  
 

En modern virtuell organisation värd namnet  
 

Källor: 
   Abrahamsson, B och Andersen, J.A.(2000). Organisationsteori – Att beskriva och förstå 
organisationer. Malmö: Liber Ekonomi. 
   Bolman,L.G., & Deal, T. E. (1991). Reframing Organizations: Artistry choice and leadership. 
San Francisco: Jossey Base Publications 
   Allén, G. (1998) Organizing Process. Retrieved on 2007-06-28 from: htpp://telecollege.dcccd. 
organizing/orgprocess/orgedu/mgmt1374 book contents/3organizing/process/org process htm 


