
Över hundra ledamöter från 
hela världen

Antalet medlemmar ökat stadigt, 
vilket visar på att ett institut som 
Strömstad akademi fyller en viktig 
funktion i samhället.

Bodil Jönsson
(fysiker, författare)

May-Britt Moser
(nobelpristagare)

Edvard Moser
(nobelpristagare)

Christer Fuglesang
(astronaut)

Ole Petter Ottersen
(rektor på KI)

Frank Wilczek
(nobelpristagare)

Bland akademins tiotal 
hedersprofessorer 
märks:

Vill du bli ledamot? 
HÖR AV DIG, LÄS MER ELLER KONTAKTA OSS:

•   akademi@stromstadakademi.se
• www.stromstadakademi.se

länder STRÖMSTAD  AKADEMI
Institut för avancerade studier

14 

Våren 2019 består akademin av 
150 ledamöter från 14 länder och 
från olika discipliner.



En kunskapsresurs för samhället

M
Samarbetar med en

rad andra institutioner,
bland annat Högskolan
Väst.

Deltar som experter
och referenspersoner
i akademiska verksam-
heter.

Agerar mentorer åt
yngre forskare.

Publicerar akademins
egen skriftserie,  Acta
Academiae Stromsta-
diensis, AAS.

Publicerar antologier,
senast Hälsa och Miljö.

Arrangerar varje år en
vetenskaplig fl erdagars-
konferens i Strömstad.

Anordnar vetenskaps-
dagar i de olika lokala
avdelningarna.

Håller offentliga före-
läsningar i Strömstad och
skriver månatliga kröni-
kor i Strömstads Tidning.

Publicerar varje
månad nyhetsbrev på
akademins webbplats.

Vad akademin gör 
– möjligheter

 -tal
discipliner 
Akademins ledamöter 
har spetskompetens 
inom vitt skilda  
forskningsfält.  

• Arkitektur
• Astronomi
• Biologi
• Ekonomi
• Etik
• Etnologi
• Fysik
• Förnybar energi
• Historia
• Information
• Kemi
• Klimatologi
• Kulturgeografi
• Kommunikation
• Litteraturvetenskap
• Medicin
• Miljösystemanalys
• Museivetenskap
• Musik
• Neurolingvistik
• Omvårdnad
• Religion
• Oceanografi
• Pedagogik
• Psykologi
• Samhällsvetenskap
• Sociologi
• Språk
• Teknologi

ånga seniora forskare vill fortsätta forska även efter 
uppnådd pensionsålder, men långt ifrån alla har en 
plattform för sin verksamhet. Strömstad akademi 
erbjuder sedan 2008 aktiva forskare en akademisk 

hemvist, som gör det möjligt att fortsätta forska även efter
67 års ålder. 

Våra medlemmar, både äldre och yngre, kommer från olika länder 
och tillsammans skapar Strömstad akademi en gedigen kunskaps-
bank av vetenskaplig kompetens och beprövad erfarenhet.

De flesta i akademin har forskat i många år. För samhället är det 
angeläget att ta tillvara dessa forskares samlade resurser och stora 
kontaktnät världen över.   
 
Akademin är i huvudsak virtuell, med kontor i Strömstad och lokala 
avdelningar i Stockholm/Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Falun.


