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Strömstad



Strömstad akademi har ledamöter

runt om i Sverige



Strömstad akademi – Sverige och Världen



Strömstad akademi har ledamöter i 14 länder









Strömstad akademi – vad vill vi?



Målsättning

Strömstad akademi är ett internationellt

Nordiskt institut för avancerade studier som 

bedriver forskning och forskarhandledning. 



Målsättning

Strömstad akademi är ett internationellt

Nordiskt institut för avancerade studier som 

bedriver forskning och forskarhandledning. 

Akademin har därutöver som ändamål att vara 

en akademisk hemvist för akademiker 

engagerade i forskning, utbildning och 

information och ska verka för samarbete mellan 

sina ledamöter och mellan ledamöter och det 

omgivande samhället, speciellt Strömstad 

kommun 



Strömstad akademi – ta vetenskapligt nationellt ansvar



Hur skapar vi i Sverige optimala förutsättningar 
för seniora forskare att fortsätta bidra till 

nationens vetenskaplig utveckling?

Strömstad akademi

Rifo - Onsdagen den 24 april kl. 12.00 – 13.00 

Peter Fritzell, ordförande Strömstad akademi



Strömstad akademi – vilka är vi idag?



Utdrag ur Stadgar för Strömstad akademi ideell förening: 10 

§ Medlemskap

– Regler beslutade 10/9 2008 och reviderade 2010 och 2017:

• Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid 

ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. 

• Den som är docent vid svenskt lärosäte eller har motsvarande kompetens 

kan förordnas som biträdande professor. 

• Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor/motsv vid 

ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor. 

• Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som 

forskarassistent. Den som har svensk akademisk grundexamen/motsv kan 

förordnas som forskningsassistent.

I akademin erhåller man den akademiska grad man har/har haft 
vid sitt lärosäte, i förekommande fall översatt till engelska
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Några av våra Hedersprofessorer
Bodil Jönsson          Christer Fuglesang       Edvard och May-Britt Moser Frank Wilczek Ole Petter Ottersen/Rektor KI

Akademin har i dag ca 150 ledamöter från 14 länder på många kontinenter, 
representerande vitt skilda forskningsfält, vilket ger möjlighet till viktig interaktion 

Ledamöterna har ett brett nationellt och internationellt kontaktnät

Många har pågående forskningsprojekt, både nationella och internationella. 
Vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och i akademins skriftserie, AAS. 
Samarbetsavtal med Högskolan Väst. Antologier publiceras. Föreläsare. Nätverk. 

Professor Docent Professorer Professor Professor
”Tankar om tid”          ”Rymdfarare”                  Nobelpristagare i fysiologi         Nobelpristagare fysik      Ole Petter Ottersen/Rektor KI



AU arbetar löpande med akademins frågor

Peter Fritzell
Docent i ortopedi

Mariana Back
Forskningsassistent

Anders Gustavsson
Professor i etnologi 

Lars Broman
Professor i fysik



Strömstad akademi – i ett sammanhang i Sverige idag



”Delegationen för senior arbetskraft” tillsattes i augusti 2018 
https://seniorarbetskraft.se/aktuellt/rapport-1-kan-seniorer-arbeta-langre/

Anna Hedborg, tidigare social- försäkringsminister och generaldirektör vid 

Riksförsäkringsverket. Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft

https://seniorarbetskraft.se/aktuellt/rapport-1-kan-seniorer-arbeta-langre/


Forte Talks 26–27 mars 2019 

Hur framtidssäkrar vi välfärden?
POLITIK, FORSKNING, DELEGATIONEN FÖR SENIOR ARBETSKRAFT

Den 26 och 27 mars bjöd Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) 
för tredje gången in till sin konferens Forte Talks. Temat för årets upplaga var 
Välfärd för framtiden och delegationen var på plats. Här är lite av allt det vi tar 
med oss från konferensen.



6 April, 2019

Rapport 1: Kan seniorer arbeta längre?
FORSKNING, DELEGATIONEN, OPINION, UPPDRAGET

Fler arbetar högre upp i åldrarna i dag, men potentialen är betydligt större. Det visar 
den första underlagsrapporten till delegationen som skrivits av Lisa Laun, doktor i 
nationalekonomi, och Mårten Palme, professor i nationalekonomi. I rapporten 
undersöker Laun och Palme om förändringar i befolkningen med avseende på hälsa, 
arbetsmiljö och utbildning kan förklara utvecklingen i arbetskraftsdeltagandet över tid.



SENIOREN 2019-03-19

”Pensionärer ett mångmiljardlyft för samhället”
Jan Arleij

Seniorers bidrag till BNP är nu uppe i 122 miljarder. En fördubbling på 13 år.

Antalet sysselsatta i åldersgruppen 65-74 år har under perioden 2005-2018 
ökat med 117 000 personer.



2 April, 2019  

Seniora arbetstagare är mer heltidsfriska än yngre
FORSKNING, DELEGATIONEN FÖR SENIOR ARBETSKRAFT

Eva Vingård, ledamot i delegationen och professor emeritus



Andel kvinnor och män i procent i olika åldersgrupper som varit helårsfriska 2017

Kvinnor Män
30 år eller yngre 21% 17%
31–40 år 22% 28%
41–54 år 31% 37%
55–65 år 34% 45%

Källa: Jobbhälsobarometern. Delrapport 2017:1, Sveriges Företagshälsor



DN Debatt 5/4, 2019

”Stora möjligheter att få fler över 65 år att jobba vidare”

DN Debatt 6/4, 2019

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det krävas ett tillskott på närmare 
en halv miljon sysselsatta inom de närmaste tio åren för att säkra 
välfärden. 



DN Debatt 5/4, 2019

”Stora möjligheter att få fler över 65 år att jobba vidare”

DN Debatt 6/4, 2019

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det krävas ett tillskott på närmare 
en halv miljon sysselsatta inom de närmaste tio åren för att säkra 
välfärden. 

En stor del av den arbetskraften går att finna i åldersgruppen 65–74 år. 

Att inte ta tillvara på den potential som finns hos seniorer är slöseri 
med samhällets resurser, skriver ledamöterna i Delegationen för senior 
arbetskraft.



Debatten går oftast ut på att; 

• KAN seniorer arbeta längre?
• Stora möjligheter att FÅ FLER över 65 år att jobba vidare.



Debatten går oftast ut på att; 

• KAN seniorer arbeta längre?
• Stora möjligheter att FÅ FLER över 65 år att jobba vidare.

Nu handlar det om att seniora VILL jobba längre/vidare!



Strömstad akademi – vetenskapligt nationellt ansvar



190223 Strömstads tidning





Strömstad akademi – hur kan våra resurser användas!



Visioner - att;

- få till ett löpande samarbete med fler högskolor/universitet
- erbjuda postgymnasiala kurser 
- erbjuda akademiska kurser med högskolepoäng
- erbjuda ”back-up” till doktorander vid olika lärosäten
- erbjuda nationella/internationella kontakter för unga forskare
- fortsätta arrangera nationella/internationella konferenser
- fortsätta leverera forskning i akademins namn
- arbeta konvivialt
- fortsätta lokalt ekologiskt arbetet i Strömstad/fossilfritt Koster exvis
- ge ut antologier, ”Hur blir man en bra forskare” är på gång.
- fortsätta arbetet i Strömstad - månatliga föreläsningar och krönikor
- fortsätta ta emot ledamöter till akademin
- bli en fristående akademi med egen ekonomi om 3 miljoner/år
”Kokande Gryta”



– Jag själv brukar säga att jag har haft tur, det har rullat på och gått bra. Men ibland inser jag 
också att det nog inte bara varit tur, utan att jag helt enkelt är väldigt bra på det jag gör och att 
jag har hittat någonting som jag verkligen brinner för. Precis som kvinnorna på symposiet, 
det är väldigt kul att se att forskning kan vara en livslång passion.





”Delegationen för senior arbetskraft” tillsattes i augusti 2018 
https://seniorarbetskraft.se/aktuellt/rapport-1-kan-seniorer-arbeta-langre/

Anna Hedborg, tidigare social- försäkringsminister och generaldirektör vid 

Riksförsäkringsverket. Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft

Ingemar Eriksson, tidigare departementsråd vid Finansdepartement och 

pensionsåldersutredare

Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Institutionen för neurovetenskap 

och fysiologi och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Agecap, 
vid Göteborgs universitet
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Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala 

universitet och legitimerad läkare
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