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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s corner 
 
Välkommen till årets sista nyhetbrev, som också är mitt sista nyhtesbrev. Anders Gustavsson tar över 
och mer om honom hittar ni nedan. Som vanligt finner ni nyheter från vår rektor. Sist kommer en 
fortsättning på diskussionen om vad vetenskap är av Gunnar Windahl. 
 
Welcome to this year's last newsletter, which is also my last newsletter. Anders Gustavsson takes 
over and more about him can be found below. As usual you will find news from our Vice Chancellor. 
Lastly, a continuation of the discussion about what science is by Gunnar Windahl. 
 
 
 

Anders Gustavsson: 
 
Jag är professor i etnologi vid Strömstad akademi och skall ta över redaktörskapet för nyhetsbreven 
2015. Ungefär en gång i månaden under 2015. Jag önskar att ledamöter i Strömstad akademi skickar 
in bidrag till mig under adressen: anders.gustavsson@ikos.uio.no. Det vore bra om Ingrid Liljeroth 
skriver om projektet Barnbarnens århundrade och Göran Byntse om projektet RESA och Koster. 
Manus önskas senast den 15 januari 2015. 
 
Julhälsningar från Anders Gustavsson 
 
My profession is Professor of Ethnology at Strömstad Academy and I will be the editor for the 
newsletters in 2015. They will be published every month like earlier practice. Fellows of the Academy 
are invited to send manuscripts and information to me with the address: 
anders.gustavsson@ikos.uio.no.  
 
Best wishes for Christmas and the New year 2015. 
 
Anders Gustavsson 
 
 
 



Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Stort tack till årets redaktör Georg och välkommen nästa års redaktör Anders. I detta nyhetsbrev håller 
jag mig i fortsättningen i stort sätt till engelska. 
 
Today on the last day of 2014, we can look back on a quite active year with Strömstad Academy: A 
homepage that has been renewed several times per month. Twelve monthly Newsletters, sent with 
emails to all Fellows and added to the Newsletter homepage, where you will find all previous 
Newsletters. A fantastic Academic Festival in late June with more participants than ever – including 
Fellows from as far as India and USA. Meetings in Copenhagen, Falun, Göteborg, Strömstad, and 
Uppsala. Seventeen new Fellows, including our newest Honorary Professor Annica Dahlström and our 
first five Supporting Fellows (now totally 81 Fellows). Seven new publications in Acta Academiae 
Stromstadiensis (now total 27) and one new publication in Strömstad Academy Free Publication 
Series (now total two). The project The Century of our Grandchildren is quite active with to date 13 
reconnaissances added to the keyword-protected homepage. A new working group, Sustainable 
Fossil Free Koster, has been established. 
 
In October, the 30 year anniversary of Solar Energy Research Center and the 15 year anniversary of 
European Solar Engineering School took place at Galaxen in Borlänge, Sweden – much to my delight, 
since I was the originator of both. My presentation is here in English; my complete written story in 
Swedish is on our homepage as publication FSS-2. During December I visited India, mostly as a guest 
to our Honorary Professor Tara Kandpal’s oldest son’s wedding, but also meeting present and 
prospective Academy Fellows. 
 

December 2014 News: 
 
Lars Broman, Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. 
En personlig betraktelse, was published in Strömstad Academy’s Free Publication Series 15/12-14 as 
FSS-2. 
 
Ari Lampinen reported 13/12-14: Now the final version of the new IPCC report on mitigation of 
climate change (52 MB) is available electronically:  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf. Strömstad Academy is mentioned on page 1382. 
 
Kjell Sedig was appointed as Research Assistant in Innovation Technology 15/12-14. 
He has for several years worked with Professor P O Nilsson at the Science Center Physics 
Experiment in Göteborg. 
 
Annica Dahlström was appointed as Strömstad Academy’s seventh Honorary Professor 9/12-14. 
Hon är professor emerita i histologi vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs 
universitet. Dahlström har i böcker och media debatterat sambandet mellan kön och hjärnfunktion. 
Hennes mest kända bok är Könet sitter i hjärnan, utg 2007. 
She is Professor Emerita from Department of Medical Chemistry at University of Göteborg. Her most 
wellknown book is The sex is in the Brain, published 2007. 
 

The newsletter innehåller nyheter en gång i månaden. Men du kan läsa nyheter mycket oftare än 
så genom att klicka på http://www.stromstadakademi.se/. The Newsletter gives you news once per 
month, but more often than that, our home page is updated with new news. 
 

New Year greeting: I wish you all a very good and peaceful New Year. You Fellows shall all by 
now have received a Season’s Greetings from Maria Björkroth and myself by means of regular mail. 
We hope that you will continue as Academy Fellows and as such pay your membership dues for 2015. 
An electronic version of our letter is attached as a pdf file to this Newsletter. There will happen many 
interesting things also during the coming year, that you might want to participate in, including the 
Strömstad Word Winter Festival 27/2-1/3 and the Academic Festival 22-25/6. Read coming 
Newsletters and news on our home page for latest news on these and other events. 
 

__________________________________________________________ 
 



Gunnar Windahl:  
Prorektors fortsatta funderingar kring vad som är vetenskap 
 
Det finns många slags kunskap: genuin och illusorisk, alldaglig och specialiserad, hantverksmässig 
och humanistisk, formell och faktamässig, neutral och missionsinriktad o s v. Här skall vi bara 
sysselsätta oss med ett mycket speciell slags kunskap nämligen basal faktavetenskap exemplifierad 
av biologi, psykologi och sociologi men inte 'management-science', socialmedicin och psykiatri vilka 
behandlas som vetenskapsbaserada teknologier. 
 
Vetenskap börjar där vardagskunskap upphör eller visar sig vara felaktig eller urholkad. Detta innebär 
inte att förtrogenhet med omgivningen (d v s ens sociala universum) utgör det huvudsakliga hindret för 
vetenskapliga framsteg som vissa forskare menar. Visserligen är slik förtrogenhet dubbeleggad. Å ena 
sidan hindrar den den naive personen från att genomskåda det som synes vara sant traditionellt 
tänkande (i synnerhet vidskepelse). Å andra sidan hjälper den den sofistikerade att hålla fötterna kvar 
på jorden och därför reducera irrelevant eller vild spekulation. Sådan närhet till verkligheten är speciellt 
viktig i sociala och psykologiska studier med sina traditioner av storslagen spekulation parad med 
minimal prövning. 
 
I nyhetsbrev nr 2014-10 redogjorde jag för olika reduktionistiska synsätt där ett enda attribut  betonas 
för att skilja vetenskap från pseudovetenskap 
 
Eftersom ingen av dessa populäruppfattningar leder någon vart kände sig Mario Bunge (fysiker & 
filosof) manad att förse oss med en egen definition (Bunge, 1983, 1996, 2001). Denna systemiska 
definition täcker alla huvudsakliga drag i 'basic science' uppfattad som en aktivitet, en föränderlig 
kunskapsstock och som inbegriper ett samhälle. På detta vis hoppades Bunge ta hand om 
vetenskapens epistemologiska (kunskapsteoretiska), metodologiska, sociala och historiska aspekter. 
Huvudtanken är att en viss given basal faktavetenskap är en medlem i ett vetenskapligt system och 
karaktäriseras av det begreppsliga och empiriska studiet av någon sektor eller aspekt av verkligheten 
med siktet inställt på att representera den senare på det mest sanna och djupaste sätt som är möjligt. 
Denna tanke kan framställas på följande sätt: 
 
Systemet av faktavetenskapliga forskningsfält är en variabel kollektion där varje medlem R kan 
representeras av 10 komponenter 
 
R = < C, S, D, G, F, B, P, K, A, M >, 
 
där vid en viss tidpunkt, 
 
1. C, R:s forskningssamhälle (the research community of R) är ett socialt system bestående av 
personer som har fått en specialutbildning, upprätthåller starka kommunikationsband sinsemellan, 
delar med sig av sin kunskap när någon önskar lära sig någonting och initierar eller upprätthåller en 
forskningstradition (inte bara tradition byggd på tro eller övertygelse) med siktet inriktat på att finna 
sanna representationer av fakta; 
 
2. S är samhället (komplett med sin struktur, ekonomi, politik) som inhyser C och uppmuntrar, eller 
åtminstone tolererar, de specifika aktiviteter som utövas av komponenterna i C; 
 
3. Diskursdomänen eller diskursområdet, D, gällande R består uteslutande av (verkliga eller möjliga) 
reella entiteter (hellre än friflytande idéer) belägna i dåtid, nutid eller framtid; 
 
4. Det generella närmandet (the general outlook) eller filosofiska bakgrunden, G, består av (a) den 
ontologiska principen att världen består av konkreta ting som förändras enligt vissa lagar och existerar 
oberoende av forskaren (snarare än spöklika eller oföränderliga eller uppfunna eller mirakulösa 
entiteter); (b) den epistemologiska principen att världen kan bli känd på ett objektivt sätt, åtminstone 
partiellt och gradvis; och (c) ett etos som garanterar ett fritt sökande efter sanning, djup, förståelse och 
system (hellre än t ex ett etos präglat av religiös tro eller av den rena efterfrågan på ren information, 
nytta, profit, makt, konsensus eller materiella fördelar); 
 
5. Den formella bakgrunden, F, hos R är en kollektion av logiska och matematiska teorier som är up-
to-date (snarare än tomma eller bestående av obsoleta, förlegade formella teorier); 



 
6. Den specifika bakgrunden, B, hos R är en kollektion updaterade och rimligt välbekräftade (men 
korrigerbara) data, hypoteser och teorier samt rimligen effektiva forskningsmetoder uppkomna på 
andra områden än R; 
 
7. Problematik (problematics), P, betår uteslutande av kognitiva problem gällande arten (i synnerhet 
regelbundenheterna) hos medlemmarna i D samt problem gällande andra komponenter hos R; 
 
8. Kunskapstillgången (fund of knowledge), K, hos R är en kollektion up-to-date och testbara (men 
sällan slutgiltiga) teorier, hypoteser och data överensstämmande med dem i B och erhållna av 
medlemmar i C vid tidigare tillfällen; 
 
9. Målsättningarna (the aims), A, hos medlemmarna i C inbegriper upptäckandet och brukandet av de 
regelbundenheter (i synnerhet lagar) och omständigheter i domänen D, systematiserandet (till teorier) 
av generella hypoteser om D och förfinandet av metoder i M; 
 
10. Metodik (methodics), M, hos R består uteslutande av kollbara (kritiserbara, analyserbara) och 
försvarbara (förklarbara) procedurer och då i första hand den generella vetenskapsmetoden 
(bakgrundskunskap ---> problem ---> lösningskandidat ---> koll ---> utvärdering ---> eventuell revision 
av antingen förslaget på lösning (lösningskandidaten), kollproceduren, bakgrundskunskapen eller t o 
m problemet). 
 
Därutöver finns det åtminstone ett annat närliggande vetenskapligt forskningsfält inom samma system 
av forskningsfält inriktade på fakta så att (a) de två fälten delar samma item i sina respektive 
närmanden, formella bakgrunder, specifika bakgrunder, kunskapstillgång, målsättningar, och metoder 
och (b) endera domänen hos ett av de två fälten ingår i den andras domän eller område, eller varje 
medlem i en av fältens domäner är en komponent i ett konkret system i det andra fältets domän. 
Dessutom förändras medlemskapet i var och en de sista åtta komponenterna hos R, om än långsamt, 
som ett resultat av såväl undersökning och forskning inom samma fält (snarare än som ett resultat av 
ideologiska eller politiska krafter eller "förhandlingar" mellan forskare) som inom närliggande (formella 
eller faktamässiga) forskningsfält. 
 
Alla kunskapsområden som inte uppfyller alla kraven på ovanstående betingelser måste sägas vara 
'ovetenskapliga' (exempelvis teologi, filosofi och litteraturkritk). Ett forskningsfält som approximativt 
tillfredsställer kraven kan benämnas "semi-vetenskap' eller 'proto-vetenskap' (exempelvis 
nationalekonomi och statskunskap). Om därutöver fältet utvecklas mot en full överensstämmelse med 
alla kraven kan det kallas en 'vetenskap stadd i utveckling' (exempelvis psykologi och sociologi). Å 
andra sidan benämner vi alla kunskapsfält som är ovetenskapliga - men som utger sig för att vara 
vetenskap - som 'pseudovetenskapliga' eller 'bluffvetenskap' (exempelvis psykoanalys, 
parapsykologi). Medan skillnaden mellan en vetenskap och en protovetenskap är fråga om grader, så 
är den mellan en protovetenskap och en pseudovetenskap en fråga om artskillnad. 
 
Litteratur 
Bunge, M. (1983) Treatise on Basic Philosophy, Vol.6: Understanding the World. Dordrecht: Reidel. 
Bunge, M. (1996) Finding Philosophy in Social Science, New Haven & London: Yale University Press, 
Bunge, M. (2001) Philosophy in Crisis. The Need for Reconstruction. New York: Prometheus Books 
   
Gott Nytt År 
 
önskar 
 
Gunnar Windahl 
 
 
 



 
 

 
 

 

22 December 2014 
 

Hej Strömstad akademi ledamot – Strömstad Academy Fellow! 
 

We hope you have had a good 2014 and have had some use of being an Academy Fellow. 
Maybe you have used your Strömstad Academy platform, making use of having an academic 
status and address. Maybe you have taken part of the Festival in June or another of our 
meetings. Maybe you have published an Acta Academiae Stromstadiensis publication – or 
maybe reading one of them. Hopefully you have read the Newsletter some times during the 
year and looked at the homepage www.stromstadakademi.se once in a while. Maybe you 
have joined the Century of our Grandchildren project and is now writing on a future study – or 
maybe still plan to join? 
 
In any way, we hope you plan to continue as Fellow of Strömstad Academy and as such would 
like to pay the yearly fee SEK 600:- (not required if you are Honorary Professor; Supporting 
Fellow pays SEK 200:-). Please pay to our plusgiro 487542-3 or bankgiro 341-2913. For 
international payments, our account has IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423, BIC 
NDEASESS, and Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN. Strömstad Academy is 
planning for an interesting year which you may want to be part of, as an active Fellow or a not-
so-active one; in either case, you are valuable for the Academy. Let us refer to our homepage 
and regular Newsletter for what happens instead of repeating it all here. 
 
We wish you a Merry Yule and a Heppy New Year! 

   
Lars Broman, Vice Chancellor  Maria Björkroth, Treasurer 
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                                                      600    00 

Använd gärna detta inbetalningskort, men om du 
betalar på annat sätt, t ex via internet, var snäll och 
ange ditt namn. 
 
You are welcome to use this paying-in form, but if 
you pay in another way, like through Internet, please 
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