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Georg Granér: Redaktörens ruta 
 
Hej! 
 
Definition och perspektiv – är det viktigt? Gunnar Windahl och Carl E. Olivestam skriver om definition 
respektive perspektiv i detta 23:e nyhetsbrev. Vår rektor tar bl a upp kommande händelser i Göteborg, 
Falun och Lund, samt berättar om en ny arbetsgrupp inom Strömstad akademi.  
 
Med stormiga hösthälsningar från Lysekil, 
Georg Granér 
 
t.georg.graner@gmail.com – Send your manuscripts to this address! 
 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 
Vår 5-åriga akademi har haft en aktiv oktober, och mer händer i november och december. Hemsidan 
www.stromstadakademi.se uppdateras ofta, så besök den då och då för senaste nytt. Själv har jag 
instruerat min dator att välja den sidan när jag öppnar min web browser (Windows Explorer), så det 
rekommenderar jag gärna. 
Our 5-year Academy has had an active October, and more happens the coming months. Our URL 
www.stromstadakadem.se is frequently updated, so visit it once in a while for latest news. Myself I 
have instructed my computer to choose this page when I open my web browser. May I recommend 
you the same? 
 
 
5 nya ledamöter 5 New Fellows 
 
Styrelsen för Strömstad akademi förordnade 14 oktober fem nya ledamöter, vilka hälsas mycket 
välkomna i akademin; hoppas att ni finner det intressant att vara ledamöter. Den 24 juni 2014 kommer 
ni att installeras vid en högtidlig ceremoni i Strömstads stadshus. Här är de nya ledamöterna: 
The board of Strömstad Academy appointed five new fellows on 14 October: 
     Bo Andersson, Göteborg, professor i utbildningsvetenskap, Professor of Science of Education 



     Sanne Godow Bratt, Falun, forskningsassistent i samhällsutveckling, Research Assistant in Society 
Development 
     Erik Svensson, Lund, professor i biologi, Professor of Biology 
     Ingegerd Tallberg-Broman, Lund, professor i utbildningsvetenskap, Professor of Science of 
Education 
     Birgitta Wistrand, Uppsala, forskarassistent i genusvetenskap, Research Associate in Gender 
Science 
Jag vet att flera av er rekommenderats ansöka om förordnande av tidigare ledamöter, så nog är det så 
att personliga kontakter spelar roll. Så kanske några av er som redan är ledamöter känner någon som 
ni gärna vill ha med i akademin? Föreslå gärna hen att ansöka om förordnande! 
Present Fellows are encouraged to invite colleagues and friends to apply for appointment. 
 
 
Nya skrifter New Reports 
 
I oktober har tre nya skrifter publicerats i en av våra elektroniska skriftserier, Acta Academiae 
Stromstadiensis: 
In October, three new Acta Academia Stromstadiensis reports have been published: 
AAS-17, Ari Lampinen, Fossil Fuel Support Mechanisms in Finland, 17 s. 
AAS-18. Anders Gustavsson, Forskarens roll i forsknings-processen. En etnologs reflektioner och 
erfarenheter, 15 s. 
AAS-19. Ari Lampinen, Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport, 47 s. 
 
Nya manuskript både från er och andra ledamöter är mycket välkomnas och mejlas lämpligen som 
doc- eller pdf-fil till stig.svallhammar@telia.com. Stig är ordförande i redaktionskommittén för AAS, 
vilken utses av akademins styrelse 16/9. Övriga ledamöter i kommittén är Anders Gustavsson och 
Anders Steene. Kommittén kommer att sammanstråla i Uppsala 22/11 för att planera sitt arbete; jag 
avser att delta i deras möte för att lämna över ansvaret från interimskommittén. 
     Du som stället vill publicera dig i Strömstad akademis fria skriftserie är välkommen att mejla det till 
mig, lars.broman@stromstadakademi.se. 
Manuscripts for publication in AAS are welcome to stig.svallhammar@telia.com, and manuscripts for 
publication in Strömstad Academy Free Report Series to lars.broman@stromstadakademi.se. 
 
 
Barnbarnens århundrade, The Century of our Grandchildren 
 
Framtidsstudien Barnbarnens århundrade har nu en projektgrupp med 20 ledamöter, av vilka flertalet 
har angett en titel på sin uppsats. 
     En styrgrupp för projektet Barnbarnens århundrade kommer att föreslås styrelsen inför 16/11, 
bestående av Lars Broman sammankallande, Ingrid Grundén, Ingrid Liljeroth, Stig Svallhammar och 
Eugen Ungethüm. Alla ledamöter välkomnas att medverka med spaningar – styrgruppen tycker att 
”spaningar” är bra synonym till framtidsstudier. Ingrid, Eugen och jag träffades för ett kort 
planeringsmöte 17/10 och beslutade att jag skickar ut en inbjudan om medverkande som spanare, 
medan Stig och jag kommer att träffas 22/11.  
 
 
RESA, ny arbetsgrupp för förnybar energi, a New Workgroup for Renewable 
Energy 
 
Minutes by Tara C. Kandpal of a Meeting on 23 October 2013 at SERC 
A meeting of some of the Fellows of Strömstad Academy with keen interest in the development and 
dissemination of renewable energy technologies was held at SERC, Dalarna University at 10:00 hours 
on October 23, 3013. The meeting continued during lunch period where several other fellows joined 
the discussion. The meeting was attended by Lars Broman, Göran Bryntse, Maria Björkroth, Johan 
Vestlund, Bo Djörke, and Tara C. Kandpal. 
     The meeting started with the welcome of Fellows by Prof. Lars Broman and then focused on 
discussing the need and relevance of having a separate working group of Stromstad Academy on 
Renewable Energy. In view of increasing importance of harnessing renewable energy and potential of 
making meaningful contribution by many of the Fellows of Strömstad Academy, it was decided to 
establish a Working Group on Renewable Energy within Stromstad Academy. The name of the 



working group was decided to be Renewable Energy at Strömstad Academy (RESA). Prof. Lars 
Broman informed that the following professionals have expressed their interest and willingness to 
contribute towards renewable energy related activities under the banner of Strömstad Academy and 
were subsequently enrolled as members of RESA: 

1. Prof Göran Bryntse 
2. Prof. Ulf Berg 
3. Prof. Lars Broman 
4. Mr. Sten Andersson 
5. Dr. Johan Westlund 
6. Prof. Larry Kazmerski 
7. Prof. Ari Lampinen 
8. Prof. Tara C. Kandpal 

Prof. Göran Bryntse was requested to chair the working group RESA which he accepted. It was 
decided to welcome other Fellows of the Strömstad Academy or any professional keen to contribute to 
activities under RESA. Especially Sanne Godow Bratt and Gouri Datta should be invited. 
     With considerable discussion it emerged that the scope of activities of RESA should include 
Research, Development, Education and Information Dissemination. It would include making contact 
and establishing collaborative activities with other institutions and individuals active in the areas of 
interest. Collaboration with international institutions in the field could involve advice on management, 
identifying and arranging locations for master’s thesis work, master’s thesis supervision, teaching of 
courses etc.  
     RESA would publish the findings as AAS reports, reputed refereed journals and widely circulated 
popular magazines. The members of the group would also organize and participate in energy debates, 
public seminars, workshops, symposia etc. 
     It was decided that the following activities could be undertaken as RESA activities: 

(i) Continuing with the activities of the initiative on Public Understanding of Renewable Energy 
(PURE) 

(ii) Development and dissemination of educational equipment for imparting renewable energy 
education at different levels (including general public) 

(iii) International co-operation with Ukrainian and other universities and institutions 
 
 
Styrelsemöte/Board Meeting i Göteborg 16/11 2013 
 
Styrelsen för Strömstad akademi sammanträder på Träkilsg 40 i Göteborg 16/11 kl 09-17. Värd för 
mötet är Aadu Ott, aadu.ott@stromstadakademi.se, 031 268901. Separat kallelse skickas ut till 
styrelsens ledamöter. 
The Board of Strömstad Academy meets on 16/11. Host for the meeting is Aadu Ott. 
 
 
Torsten Rönnerstrand i Falun 3-4/12 
 
Professor Rönnerstrand will give a seminar on Dalarna University 3/12 1530 and a lecture on Dalarnas 
Museum 4/12 1900; both in Swedish. Fellows are invited to a joint luncheon in the YA Restaurant 
(corner of Trotzg and Magasinsg) 4/12 1145, followed by meeting at and tour of the Museum 1330-
1630. 
 
Program tisdag 3/12 kl 1530-1700 
Högre seminarium i litteraturvetenskap på högskolan i Falun i föreläsningssal 3 (fri entré):  
Torsten Rönnerstrand, Vision, verklighet och humor - några linjer i Tomas Tranströmers poesi 
 
Program onsdag 4/12 
     1145 Akademiledamöter och gäster inbjuds till subskriberad lunch på YA-restaurangen (hörnet 
Trotzg/Magasinsg). Anmälan senast 1/12 till Erik Eriksson, eriksson_365@hotmail.com.  
     1330-1500 Möte med ledamöter i Strömstad akademi 1330-1500 i Trängslet, Dalarnas museum. 
Värd Maria Björkrot. 
     1500-1630 Rundvandring på museet; Maria gajdar. 
     1900-2030 Föreläsning av Torsten Rönnerstrand på Dalarnas museum i hörsalen: Den grekiska 
krisen - historien, nuet och framtiden. Fri entré. 
 



Glöggträff i Lund Spiced Hot Wine Meeting in Lund 
 
Märta Rosenlind bjuder in till subskriberad glöggträff en sen eftermiddag eller tidig kväll sista veckan i 
november. Tid och plats meddelas senare (se hemsidan). Ledamöter i Sydsverige får särskild 
inbjudan, men alla ledamöter är välkomna. Värd är Märta Rosenlind, marta.rosenlind@telia.com.  
An afternoon meeting with traditional spiced hot wine is being planned for late November. For updated 
information, see our web page. 
 
 
Lunchmöte i Stockholm Luncheon Meeting in Stockholm 
 
Preliminärt anordnas en lunch för ledamöter i Stockholm 23 eller 24/11 i samband med att vår rektor 
är i stan. Tid och plats meddelas senare (se hemsidan). Ledamöter i Stockholm-Uppsala-Mälardalen 
får särskild inbjudan, men alla ledamöter är välkomna. Värd är Mariana Back, 
mariana.back@tekniskamuseet.se.  
There might be a luncheon meeting in Stockholm 23 or 24 November together with our Vice 
Chancellor. For updated information, see our web page. 
 
 
 
 

Gunnar Windahl: Vad är rasism? 
 
Ordet "rasism" brukas ofta på ett oreflekterat och slarvigt sätt för att beskriva fientliga eller negativa 
känslor hos en etnisk grupp eller ett "folk" gentemot en annan folkgrupp och de handlingar som blir 
resultatet av sådana attityder. Etniska sentiment kan utvecklas med en ensidighet och brutalitet som 
sträcker sig långt bortom de gruppcentrerade fördomar som tycks vara mänsklighetens universella 
gissel. Hitler åberopade rasistiska teorier för att rättfärdiga utrotningen av judar och ordet "rasism" kom 
att syfta på de attityder och sentiment rotade i de teorier eller den ideologi som låg till grund för 
nasisternas judeförföljelser. 
 
I dagen debatt i media och politisk diskurs är det emellertid oklart vilka attityder och beteenden som 
skall anses vara "rasistiska"- något som skapar oreda och leder till en rad allvarliga och onödiga 
missförstånd. 
 
Sociologerna Solomos & Back (1996) och historikern Fredrickson ( 2002) har i sina viktiga och 
inflytelserika arbeten försökt skapat reda i bepreppet "rasism" och lagt grunden för en hållbar 
konsensus för såväl den vetenskapliga som allmänna debatten. 
I detta korta inlägg skall jag försöka sammanfatta dessa forskares bidrag. 
 
 Det finns mänskliga raser precis som det finns hundraser och hästraser. Men på grund av 
rasblandning är gränserna suddiga och har blivit alltmer så efter 1492. "Rasism" saknar däremot 
vetenskaplig förankring och är en kulturell/politisk uppfinning. 
 
Ordet "rasism" kom som sagt att bli allmänt brukat först på 1930-talet när det tarvades ett nytt ord för 
att beskriva de teorier som nazisterna grundade sin förföljelse av judarna men fenomenet existerade 
innan termen präglades. Men vilka åsikter och beteenden som i vår tid skall betraktas som "rasistiska" 
finns ingen samstämmighet. 
 
 Inom sociologi och historia har forskare enats om följande definiton: Rasism förutsätter att skillnader 
som annars betraktas som etno-kulturella betraktas som medfödda, naturliga, outplånliga och ej 
förändringsbara. 
Sociologen Zygmunt Bauman korta definition av rasism i samband med judeförföljelserna under andra 
världskriget är ett bra exempel: "Man is before he acts; nothing he does may change what he is. This 
is roughly the philosophical essence of racism". 
 
. Det finner sitt klaraste uttryck när typen av etniska skillnader, som är fast rotade i språk, sedvänjor 
och släktskap överskuggas i namnet av en föreställd kollektivitet baserad på hudfärg som i vit 
överhöghet eller på en lingvistiskt baserad myt om en avlägsen härkomst från en överlägsen ras som 
exempelvis den ariska rasen. 



 
 Men som forskarna framhåller är rasism inte bara en attityd eller en uppsättning övertygelser utan 
kommer också till uttryck i den praxis och de institutioner och strukturer som en känsla av djupgående 
skillnader rättfärdigar och validerar. Rasism är därför något mer än ett teoretiserande kring mänskliga 
skillnader eller att tycka illa om en grupp över vilken man inte har någon kontroll. Den stödjer antingen 
direkt eller vill etablera en rasistisk ordning, en permanent grupphierarki som avspeglar naturens lagar 
eller Guds påbud. I denna mening är rasism varken något givet i människans sociala existens, ett 
slags "universellt medvetande" eller enbart en modern teori att biologi bestämmer historien och 
kulturen. 
 
Rasism är inte liktydigt med "xenofobi" (främlingsrädsla) - en term uppfunnen av de gamla grekerna 
för att beskriva en reflexartad känsla av fientlighet eller misstänksamhet gentemot främlingar eller den 
Andre. 
 
Xenofobi kan utgöra den startpunkt varpå rasismen kan konstrueras men den är inte tinget i sig. För 
att förstå uppkomsten av rasism i västvärlden under sena medeltiden och tidig modern tid måste vi 
göra en klar åtskillnad mellan rasism och religiös intolerans. Den religiöst trångsynte fördömmer och 
kanske förföljer andra för vad de tror på, inte för vad de i inneboende mening är. Att konvertera till den 
"rätta" läran utgör en möjlig utväg för den oliktänkande i trångomål.  
 
Begreppet "rasism" har därför två komponenter: skillnad och makt. Det har sitt ursprung i en attityd 
eller övertygelse som betraktar "dom" som annorlunda "oss" på grund av något som är bestående och 
oöverstigligt. Denna känsla av skillnad skapar ett motiv eller en rational för att bruka vårt  maktövertag 
att behandla den etno-rasiske Andre på sätt som vi skulle betrakta som grymma eller orättfärdiga om 
de applicerades på medlemmar i vår egen grupp.  
 
Den klassiska sociologiska distinktionen mellan rasism och etnocentrism kan ibland vara relevant men 
knappast i dess vanliga betydelse där nyckelvariabeln är huruvida skillnaderna beskrivs i kulturella 
eller fysiska termer. Det är i verkligheten svårt att i specifika historiska fall avgöra huruvida utseende 
eller kultur är källan till de påtagliga skillnaderna, då kultur kan reifieras (förtingligas) eller göras till en 
essens till den grad att den får samma deterministiska effekt som hudfärg. 
 
Det finns situationer när vår grunddefinition av rasismen baserad på någon opåverkbar essens eller 
tingmetafysik till del måste revideras. Sociologen Robert Merton diskuterar situationer när nationell 
självkänsla går före rasistiska sentiment och rasgränser. För det största flertalet vita amerikaner var 
den färgade boxaren Joe Louis medlem i en utgrupp. Men när Louis besegrade den nazifierade Max 
Schmeling kom samma vita amerikaner att omdefiniera honom som en medlem i den (nationella) 
ingruppen. Den nationella självkänslan tog överhanden. Ett annat exempel på hur en förändring i 
betingelser kan förändra en människas status speglas i Einsteins ironiska iakttagelse i ett tal på 
Sorbonne:" If my theory of relativity is proven successful, Germany will claim me as a German and 
France will declare that I am a citizen of the world. Should my theory prove untrue, France will say that 
I am a German and Germany will declare that I am a Jew." 
 
Litteratur 
George Fredrickson (2002) Racism. A Short History. Princeton University Press. 
Robert Merton (1996) On Social Structure and Science. The University of Chicago Press. 
John Solomos & Les Back (1996) Racism and Society. Palgrave. 
 
 
 

Carl Olivestam:  
Perspektivväxling som omväxling – Från Trinity till Triangulering 
 
Trinity Church i New York City är en i sig imponerande stor kyrka med ett 86 meter högt torn. Den kan 
i höjd nästan mäta sej med Uppsala domkyrka på 118 meter, för att överträffa Lunds med sina 55 
meter i höjd. Nu är det bara det att när man står där på gatan utanför och tittar på kyrkan ser den inte 
alls särskilt imponerande ut. För adressen är korsningen Wall Street och Broadway på nedre 
Manhattan, som domineras av de finansiella skyskraporna. I den miljön framstår kyrkan som både 
inträngd och föga imponerande i höjd, bredd och längd.  Men när kyrkan invigdes 1846 dominerade 
den Manhattan och utgjorde för lång tid framåt ett riktmärke för skepp som styrde in mot New Yorks 



hamn. Den återfick sin stora betydelse ett kort kritiskt ögonblick den 11 september 2001 då de två 
kommersiella tornen störtade. Kyrkan blev då en tillflyktsort för en hel del av dem som lyckades undfly 
de nedstörtande tornen.  
 
Det beror alltså på vilket perspektiv man väljer när man ska bedöma storlek och betydelse. Det gäller 
också när man ska göra värdebedömningar. Vad kan vara mest väsentligt för en människa – till 
exempel i valet mellan frihet och trygghet. Just detta perspektivval upplever jag varje gång jag förflyttar 
mej 13 timmar västerut med flyget från Arlanda, för att landa vid Tampa Bay.  En flygning från 
välfärdens trygghetsstaket till frihetens osäkerhet. Just i skrivande stund har USA:s president gjort 
valet att sätta ekonomi och sina egna statstjänstemän på spel mot att ge en större del av 
amerikanerna en tryggare tillvaro när det gäller möjlighet till sjukvården. Därmed begränsas den 
individuella friheten att själv välja och själv få disponera sina egna inkomster är de invändningar som 
förekommer. Och varför ska en federal överstat lägga sej i förhållanden som tillhör varje delstat? Vem 
i Sverige skulle vilja att EU skulle bestämma att de grekiska förhållandena också skulle gälla i 
Sverige? Och för att föra ner detta resonemang på konkret vardaglig nivå. Varför ska en 
kommunledning bestämma om vi ska ha gatulyse eller inte på vår lilla gata här i Crystal River och ta ut 
extra skatt för det? Är det inte att begränsa individens frihet att själv bestämma. Och därför bestämmer 
jag också här om, var, när och hur gatubelysning. En valfrihet jag inte har i Stockholm.  
 
Triangulering betyder att byta perspektiv, något som är en beprövad metod inom forskningen. Genom 
att studera samma fenomen utifrån mer än en infallsvinkel kan forskaren nå längre i sitt arbete att 
kartlägga och tolka sitt forskningsobjekt. Detta gäller inte minst inom skolforskningens område. En 
kvantitativ forskning visar med sitt perspektiv att var tionde elev lämnar grundskolan utan att bli 
behörig för gymnasiestudier.  En kvalitativ forskning ger utifrån sina perspektiv ett antal olika 
förklaringar till detta otillfredsställande resultat.  Politiker försöker sedan tolka dessa resultat och 
föreslå åtgärder. Därvid är det tydligt att ideologiska perspektiv framträder liksom partistrategiska.  Att 
åstadkomma en triangulering inom forskningen låter sej enklare göra än att genomföra samma 
öppenhet för olika perspektiv i en verklighetsanpassad process.  Det är lätt att fastna i det enda 
perspektivet som den enda vägen.  De erfarenheter jag har inom utbildningsvetenskapen ger belägg 
för detta. Det blir gärna så även inom forskningen att triangulering stannar vid en ansats. När 
resultaten ska tolkas så gäller ett perspektiv, nu under senare tid har det sociokulturella perspektivet 
fått stort inflytande. Det är självklart ett viktigt perspektiv som betonar den yttre miljöns betydelse vid 
lärandet. Men det räcker med all tydlighet inte för att nå önskade resultat. Tyvärr låter sej fortfarande 
de ledande skolpolitikerna oavsett partitillhörighet styras av detta perspektiv. Den inre miljöns 
betydelse – vilket står i centrum för den neurovetenskapliga forskningen - är ett perspektiv som än så 
länge lever rätt undanskymt. Detta är märkligt dels därför att skolpolitiken enligt egen deklaration ska 
vila på aktuell vetenskaplig grund, dels därför att det vore rimligt att anlägga alternativa perspektiv – 
på ett problem som varit konstant under de senaste 20 åren.  Kanske måste krisen bli ännu mer akut 
för att de yttre tornen ska rasa och tillflykten till den inre styrkan bli oundviklig. En vandring utmed Wall 
Street kan stimulera till att reflektera utifrån mer än ett perspektiv. Att förflytta sej geografiskt 
konkretiserar trianguleringen. 
 
 


