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► Åbo Akademi har profilerat sig inom Östersjöforskningen länge och Havet,

”The Sea”, blev 2017 en ny forskningsprofil finansierad av Finlands Akademi.
Profilen skapade gemensamt med Åbo universitet och bygger för Åbo Akademis del vidare på forskning som redan många år gjorts vid ämnena marin- och
miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi.
På bilden sysslar forskare på Husö biologiska station med notdragning, en metod som används för att samla in fisk och smådjur till akvarieförsök. Foto: Tony
Cederberg.
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År 2017 var, trots krympande resurser, på många
punkter ett mycket positivt år.

Rektors översikt
Inom forskningen skördade Åbo Akademi många framgångar
under 2017, både personliga och kollektiva. En fjärde forskningsprofil beviljades av Finlands Akademi, då havet lades till
en lista som tidigare bestod av minoritetsforskning, molekylär
process- och materialteknik samt läkemedelsutveckling och
diagnostik. Den nya profilen är gemensam med Åbo universitet och bygger på den breda kunskap som länge byggts upp
vid Åbo Akademi inom allt från sjöfartslogistik till bottendjur.
Lägligt då att Professorsförbundet valde professor i marinbiologi Erik Bonsdorff till Årets professor 2017. Det var ett
välkommet erkännande för landets ledande och mest citerade
marinforskare med över 145 vetenskapliga publikationer. Ett
annat iögonfallande erkännande inom biovetenskaperna, om
än inom cellbiologi, var att en forskare från Åbo Akademi för
första gången erhöll den prestigefyllda finansiering som ges av
Europeiska forskningsrådet ERC. Professor Cecilia Sahlgren
mottog två miljoner euro för sin forskning i blodkärl.
Också inom utbildningen går det framåt. Drygt fyra av fem
av de som utexaminerades från Åbo Akademi 2016 svarade
på enkäten Kandidatrespons, som gjorts sedan 2013, och visade att våra studerande är allt nöjdare med sin utbildning.
För att säkra en kvalitetsstämpel inledde Handelshögskolan
vid Åbo Akademi en långsiktig strategisk satsning, vars mål
är en kvalitetshöjande internationell ackreditering av den erkända organisationen The Association to Advance Collegiate
Schools of Business.
SIFFROR. I skenet av det positiva arbete som utfördes var det
desto mera beklagligt att de ekonomiska utmaningarna fortsatte. Den statliga finansieringen sjönk ytterligare under 2017
och ökningen av den övriga finansieringen var inte tillräcklig
för att kompensera glappet i budgeten.
Ett positivt inslag i ekonomin var medelinsamlingen som
avslutades i slutet av juni. Vi samlade in totalt 12,7 miljoner
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euro i donationer vilket vi tackar Åbo Akademis och vetenskapens vänner för. Resultatet var mycket bra, i absoluta tal
det tredje bästa resultatet i landet. Statens motfinansiering
uppgick till 14,8 miljoner euro.
SAMARBETE. ”Gränsöverskridande” och ”samverkan” är två
av ledorden i Åbo Akademis strategi 2015–2020. Under 2017
togs många nya initiativ för ökat samarbete med andra utbildningsinstanser, såväl lokalt i Åbo och i Vasa som nationellt
och internationellt.
I Åbo stärktes samordningen med Yrkeshögskolan Novia.
Dessutom förbereddes det naturvetenskapliga utbildningssamarbetet Scientia Aboensis med Åbo universitet och det nationella tekniska FITech-samarbetet. I Vasa deltog vi i den av
Vasa universitet koordinerade utredningen om samarbete och
synergier i regionen. Vi slöt också strategiska samarbetsavtal
med Umeå universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet NTNU och Danmarks Tekniske Universitet DTU,
vilket svarar mot Åbo Akademis av staten speciella ansvar för
nordiska kontakter.
ÅA100. År 2017 fullbordade Åbo Akademis första sekel med
förberedelser av hundraårsjubileet ÅA100 som hålls 2018. Jubileumsårets tema är ”Kunskap igår, idag och imorgon”. Som
vi ser det är hundraårsjubileet visserligen en möjlighet att
blicka tillbaka men framför allt framåt. Jubileet är inte bara
en avslutning på ett sekel utan en inledning på det kommande
seklet.

Mikko Hupa
Rektor
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Administration
Inom administrationen fortsatte arbetet med att utveckla och
lansera ett nytt servicekoncept. Som ett led i att digitalisera
och göra de administrativa processerna mer smidiga togs i
bruk digitala verktyg för ärendehantering, rekrytering samt
kundregister. Arbetet med att förnya akademins externa webb
pågick under hela 2017 med målet att lansera den nya webben
till hundraårsjubileets start 2018.
Akademin förberedde sig också inför GDPR-direktivets
slutliga ikraftträdande på våren 2018.
Samordningen med Novia (Ab Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi) fortsatte inom utbildning och administration. Utbildningssamarbete förbereddes och Novias verksamhet i Åbo
flyttade till akademins campus.
Under 2017 arbetade Åbo Akademi aktivt med att utveckla
sin samverkan med andra universitet och högskolor samt det
omgivande samhället.

Åbo Akademis styrelse (1.1.2016–31.12.2017)
Externa medlemmar
Hallberg, Anders, rektor emeritus, professor emeritus
Narvanmaa, Taru, vice vd
Nordling, Niklas, head of organization development (vice ordförande)
Stenius, Marianne, rektor emerita, professor emerita (ordförande)
Interna medlemmar
Bender, Ann-Katrin, studerande
Björklund, Mikaela, universitetslärare
Eklund, Olav, professor
Karrasch, Mira, akademilektor
Lång, Alexander, studerande
Widén, Gunilla, professor

▲ I enlighet med traditionen och som en hedersbetygelse lät Åbo Akademi

Förvaltningen

måla porträtt av Jorma Mattinen, rektor under åren 2006–2014. Porträttet avtäcktes i oktober. Porträttet målades av bildkonstnär Sirpa Särkijärvi.

Fristående enheter

Kansler

Rektor

Styrelsen

Enhet

Direktör

Ulrika Wolf-Knuts

Mikko Hupa

10 medlemmar

Åbo Akademis bibliotek

Överbibliotekarie Pia Södergård

Centret för livslångt lärande

Direktör Torbjörn Sandén

Vicerektorer
Ansvarig för utbildning
Ansvarig för forskning

► Professorerna Mats Lindfelt (t.v.) och Fritjof Sahlström tillträdde under hösten

som dekaner för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi respektive fakulteten för pedagogik och vårdvetenskaper.

Christina Nygren-Landgärds
Niklas Sandler

Universitetsservice
Förvaltningsdirektör
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Universitetets utrymmen
ÅBO AKADEMIS CAMPUS I ÅBO OCH VASA bildar inspirerande studie- och forskningsmiljöer för akademins personal och studerande. Akademins utrymmen utvecklas kontinuerligt för att motsvara verksamhetens förändrande behov.
Åbo Akademi har börjat vidta åtgärder för att förverkliga
visionen att Åbo Akademi ska ha ”Europas vackraste campus”.
Planeringen av en ny fastighet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik fortsatte och styrelsen beslöt i november
om förverkligandet av en ny fastighet som ska stå klar 2021.
Under år 2017 avstod akademin utrymmen enligt ett program som slagits fast av styrelsen i slutet av 2015. Styrelsen
målsättning om en utrymmesminskning med 10 procent till

Verksamhetens kvalitet
slutet av 2018 kommer att nås. Under sommaren 2017 avslutade Åbo Akademi sin verksamhet vid G18 i Helsingfors och
inledde planeringen av flytten från Jakobstad 2018.
Under hösten 2017 påbörjades arbetet med fastighetsstrategi för Stiftelsen för Åbo Akademi. I november 2017 sålde SÅA
och Harry Schaumans Stiftelse FAB Academill i Vasa till det
svenska Hemsö Fastighets AB.
Arbetet för att garantera hälsosamma och trivsamma arbetsmiljöer för personal och studerande fortsatte under år
2017. Under året utfördes bland annat renoveringen av ventilationen vid förvaltningsämbetet.

▲ Akademihuset invigdes år 1817. De tvåhundra åren till ära ordnades utställningen Akademihuset 200 – till Drottning Kristinas ära i och om huset. Huset pla-

nerades som centrum för Kungliga Akademiens i Åbo verksamhet men efter Åbo brand 1827 flyttade universitetsverksamheten till Helsingfors och huset övergick till att tjäna statliga verksamheter.
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Satsningen på att förstärka universitetets förmåga att tackla
forskningsetiska frågor fortsatte under 2017. Åbo Akademi
tog fram nya rekommendationer för sampublicering och utsåg akademiska stödpersoner i forskningsetik. Deras uppgift
är att via lågtröskelverksamhet stöda särskilt nyblivna forskare
och informera om forskarens rättigheter och skyldigheter.
Under året uppdaterades ett flertal centrala styrdokument:
förvaltningsinstruktionen, personalinstruktionen, examensstadgan och instruktionen för forskarutbildningen. Avsikten
med uppdateringen var att förbättra utbildningsprocesserna.
Inom ramen för sin utvärderingsplan anlitade Åbo Akademi tre externa utvärderare för att granska processer inom

klasslärarutbildningen. Utbildningen ansågs välfungerande, i
hög grad tack vare en bra diskussionskultur. Pedagogiska åtgärder behövs för att skapa mer tid för personalens forskning
och praktikperioderna vid fältskolor ska integreras bättre i utbildningsplanen. Klasslärarutbildningen har reagerat bl.a. genom att göra ändringar i lärarnas arbetsplaner.
Universitetet utför varje år en studieklimatundersökning
till första, tredje och femte årets studerande. I första årets enkät får studerandena svara på varför man valde att söka sig
till Åbo Akademi. De tre klart populäraste alternativen 2016–
2017 var ”intressant utbildning”, ”svenskspråkig utbildning”
och ”attraktiv studiestad”.

▲ K. Finska Hushållningssällskapets arkiv (1797–1917) som ägs av Åbo Akademi togs 2017 med i det finländska registret för Unescos Världsminnesprogram. Ar-

kivet utgör en utmärkt nyckel till kunskap om de sociala, politiska och ekonomiska förhållanden som rådde i 1800-talets Finland och om jordbrukssamhällets
förändring.
ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016
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Åbo Akademis resultat försämrades under 2017, trots
en lyckad medelinsamling, minskade kostnader och
ökad extern finansiering.

Balansräkning

Resultaträkning

Aktiva		31.12.2017

ORDINARIE VERKSAMHET

BESTÅENDE AKTIVA

Intäkter

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Förskottsbetalningar

Ekonomi
Trots kraftigt sjunkande kostnader för verksamheten och trots
att den icke-statliga finansieringen ökade med 2,3 % försämrades Åbo Akademis ekonomiska läge under 2017. Den främsta
orsaken är att den statliga finansieringen enligt universitetslagen sjönk med 5,7 %.
Åbo Akademis resultat försämrades med 1,7 miljoner euro
jämfört med 2016 och verksamhetens underskott blev 370 000
euro.
Kostnadsminskningen har varit särskilt markant gällande
kostnaderna för ordinarie personal. Den totala personalkostnaden sjönk med 2,3 %.

Materiella tillgångar

Den statliga basfinansieringen uppgick till drygt 57 miljoner euro (jämfört med knappt 61 miljoner euro 2016) och utgjorde 53,8 % av totalfinansieringen. Den externa finansieringen (icke basfinansiering) ökade med 1,1 miljoner euro
(3 %), huvudsakligen tack vare en markant stegring av den externa finansieringen från Finlands Akademi.
Ett positivt inslag inom det ekonomiska området var medelinsamlingen som avslutades 30.6.2017. Åbo Akademi samlade
in totalt 12,7 miljoner euro i donationer vilket var ett mycket bra resultat, i absoluta tal det tredje bästa resultatet i landet.
Statens motfinansiering uppgick till 14,8 miljoner euro.

▼ Havet blev år 2017 ny forsknings-

profil vid Åbo Akademi. Finansieringen för profileringen kommer
från Finlands Akademi, och var en
av orsakerna till att den externa
finansieringen ökade. Bilden är från
Geologicum.

Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Förskottsbetalningar och
pågående materiella anskaffningar

153 219,06
123 496,49
–

Understöd		
36 109 404,31
Intäkter från affärsverksamheten		
2 096 124,43
Övriga intäkter		
1 759 427,06

276 715,55

4 683 016,68
21 222,97
– 1 339 354,60

1.1–31.12.2017

3 364 885,05

Kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Underskott

62 091 239,60
964 379,56
37 250 725,43
– 60 341 388,79

MEDELANSKAFFNING

Intäkter
Intäkter från medelinsamling
6 482 379,16
Intäkter från donationer
139 551,26
25 407 066,40
Kostnader
Fonder		
1 114 195,61
Kostnader för medelsanskaffning
–
RÖRLIGA AKTIVA
		
Omsättningstillgångar		
38 729,50
Underskott
– 53 719 458,37

Placeringar

Aktier och andelar i ägarintresseföretag
30 000,00
Övriga aktier och andelar
25 377 066,40

Fordringar

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Betalda förskott

INVESTERINGS- OCH PLACERINGSVERKSAMHET
74 275 437,18
5 945 855,94
1 636 359,88
5 148 681,48
69 799,57

Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper

Pengar och banktillgodohavanden		
Aktiva totalt		

87 076 134,05
23 138 672,96
1 478 332,20
141 894 731,32

Intäkter
Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter av finansiella värdepapper
Övriga intäkter av investerings- och
finansieringsverksamhet
Kostnader
Övriga kostnader
Underskott

707 783,41
1 764 778,33
150 614,61
7 763,10
201 688,07
– 51 290 206,99

ALLMÄNNA STÖD
Statsfinansiering i enlighet med universitetslagen

Passiva

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

EGET KAPITAL

BOKSLUTSDEPOSITIONER

Grundkapital		
87 710 885,53
Övrigt eget kapital
Bundna fonder
12 565 979,97
Verksamhetskapital
16 247 161,28
Balanserade vinstmedel
3 489 185,31
Räkenskapsperiodens över-/underskott – 358 760,69
31 943 565,87
Eget kapital totalt		
119 654 451,40

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

Överföring till fonder
Överföring från fonder
Inkomstskatter

57 242 391,68
5 952 184,69
– 6 482 379,16
174 407,86
– 2 974,08
– 358 760,69

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt främmande kapital		
274 990,46
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott
2 246 997,35
Leverantörsskulder
1 836 158,78
Övriga skulder
12 168 573,71
Resultatregleringar
5 713 559,62
21 965 289,46
Passiva totalt		
141 894 731,32
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År 2016 inledde Åbo Akademi ett omfattande arbete
för att förnya de studieadministrativa verktygen.

Placering på arbetsmarknaden
Magistrar och kandidater med ”slutexamen” (farmaceuter,
barnträdgårdslärare, rättsnotarier)

Utbildning
Studier
Arbetet med förnyandet av de studieadministrativa verktygen
fortsatte år 2017 och bl.a. togs ett nytt studieplaneringsverktyg i bruk där samtliga utbildningar planeras. Akademin är
sedan 2016 med i Peppi-konsortiet, som består av finländska
universitet och högskolor och har som mål att förnya både
studieregister och planeringsverktyg. Förnyelsen är en del av
campus digitaliseringsprojekt.
Reformen av magisterstudierna fortsatte. De nya engelskspråkiga magisterprogrammen startade hösten 2017 medan
de svenskspråkiga magisterprogrammen planeras startas hösten 2018. 2017 infördes terminsavgifter för studerande inom
den engelskspråkiga magisterutbildningen. Avgiftsskyldiga är
studerande som kommer utanför EU-området och som inte
har ett sådant uppehållstillstånd som befriar dem från avgifterna. Ett stipendieprogram riktat till avgiftsskyldiga studerande startade samtidigt.
Den gemensamma antagningen skedde för tredje gången
via det nationella systemet studieinfo.fi där antalet sökande
till Åbo Akademi i gemensam ansökan uppgick till 2 523 sökande. Av dessa sökte 1 447 till en utbildning vid Åbo Akademi i första preferens. 808 antagna tog emot sin studieplats.
År 2017 avlades 500 högre högskoleexamina vid Åbo Akademi vilket är något färre än året innan (2016 var antalet 522).
Antalet lägre högskoleexamina minskade också (541 kandidatexamina mot 649 året innan).
Antalet studerande uppgick till 6 798 studerande (här ingår
också frånvaroanmälda) av vilka 5 814 var examensstuderande. Antalet utländska examensstuderande uppgick till 524 studerande, varav 220 var forskarstuderande.

Internationell mobilitet
År 2017 vistades 196 ÅA-studerande utomlands. Av 33 mottagarländer var Sverige, Tyskland och Nederländerna de po-
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Sysselsatta

90 %

Familjelediga

1,2 %

Arbetslösa

2,4 %

Övriga 		

6,1 %

Antal examina
2017

2016

1041

1171

Högre grundexamina

500

522

Lägre grundexamina

541

649

Grundexamina

Licentiatexamina

4

2

Doktorsexamina

66

71

◄ Oktantti är en affärsidé inom sjöfart som uppkommit under kursen NY

Startup!, en kurs som samlar studerande från olika universitet och med
bland annat lektor i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi,
Anna-Greta Nyström, som lärarresurs. Oktantti tog hem två av fyra pris i
tävlingen Våga vara företagsam: Bästa företagspotential och Bästa försäljare, som gick till Alexandra Vellamo. Fr. v. Oktanttis Tanja Holm, Matilda
Karlsson, Alexandra Vellamo, Miikka Kettunen och Tatu Koskela. Foto:
Nuori Yrittäjyys.

puläraste destinationerna, följt av Norge, Danmark och USA.
Antalet utländska studerande som valde att avlägga sin utbytesperiod vid Åbo Akademi var 313, varav större grupper studerande kom från Tyskland, Frankrike och Spanien. De därpå
följande stora landrepresentanterna kom från Mexiko, Italien
och USA. Utbytesstudenterna kom från 38 olika länder. Utbytesstudier bedrevs främst inom ramen för programmen Erasmus+, Nordplus, Coimbra Group Student Exchange Program,
SEMP, FIRST, ISEP, BCI och CONAHEC samt inom bilaterala
avtal. Praktikantutbytet sker framför allt inom Erasmus+.
ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

Lärar- och personalutbyten sker även inom Erasmus- och
Nordplus-programmen. En ny Handlingsplan för Åbo Akademis Internationalisering för 2017–2010 godkändes av Åbo
Akademis styrelse.
Samarbetet med universiteten i Coimbra-gruppen fortgår
med stor intensitet i arbetsgrupperna och deltagande i seminarier och konferenser. Åbo Akademi deltog i internationella projekt både på utbildnings- och forskarnivå. Ett nytt Erasmus+ Global Mobility-projekt, inom biovetenskaper och
Informationsteknologi, erhöll finansiering. Joint Masters deÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

gree projektet Excellence in Analytical Chemistry (EACH)
fick likaså fortsatt finansiering. Andra Erasmus-projekt som
startade var Youth.Info: Future Youth Information Toolbox och
Online Platform for Vocational Education and Training.
Under året ingicks flera nya samarbetsavtal, främst med
europeiska universitet, men även med Tsuru University och
Ryukoku University, Japan. Åbo Akademi stod, tillsammans
med Vasa universitet, Novia och Vasa yrkeshögskola, värd för
”Vårdagarna för internationalisering” som samlade ca 350
deltagare i Vasa.
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Fakulteter 2017

Vuxen- och språkutbildning
Under 2017 var marknadsföring och digitalisering ett förenande tema i all CLL-verksamhet. Vuxenutbildningen sökte
initiativrikt former för hur en ökad synlighet kan uppnås på
sociala medier och i andra digitala kanaler. I likhet med alla
aktörer inom utbildning har CLL testat hur nya digitala grepp
kan implementeras i utbildnings- och undervisningssammanhang, och medverkat i flera utvecklingsprojekt där digitala
innovationer eftersökts.
Resultatmässigt var året framgångsrikt. Utvecklingen har
skett kontrollerat och ekonomin har hållits stabil. Särskilt inom projektsidan var året lyckosamt. Utmaningen har bestått
i att hitta balans mellan att aktivt söka nya projekt och samtidigt hantera behovet av nyrekryteringar. Inom språkcentret
fortsatte strävan att finna rutiner och arbetsformer som är i
paritet med akademins krav och förväntningar.
Att finna nya former för en positiv verksamhetsutveckling
på CLL/Novia-enheten växte fram som ett strategiskt utvecklingsområde. CLL-Novia som sammanhållen helhet har under året splittrats upp och verksamheten har integrerats i den
övriga programverksamheten. Omorganiseringen av CLLNoviaenheten internt inom högskolan har märkbart försvagat
CLL/Novia-enheten som part i samarbetet.

▲ Under Teknikdagarna i Åbo i november fick man bland annat bekanta

sig med NAO, en så kallad humanoid robot.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Dekanus
Inskrivna
Magisterexamina
Doktorsexamina
Vetenskapliga publikationer
Årsverken

Dekanus
Inskrivna
Magisterexamina
Doktorsexamina
Vetenskapliga publikationer
Årsverken

Mikael Lindfelt
1 295
113
17
509
123

Malin Brännback
1 706
139
6
181
100

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Dekanus
Inskrivna
Magisterexamina
Doktorsexamina
Vetenskapliga publikationer
Årsverken

Dekanus
Inskrivna
Magisterexamina
Doktorsexamina
Vetenskapliga publikationer
Årsverken

Fritjof Sahlström
1 264
130
11
140
94

Tapio Salmi
1 495
119
32
481
339

Fortbildning
			 CLL ÅA 2017
Kortkurser		 166
Långa kurser		
24
Deltagare		
5 386

CLL Novia 2017

Totalt 2017

33
5
469

199
29
5 855

Övriga studerande
Öppna universitetet
		2015
Studerande, netto		
2 836
Avlagda studiepoäng		
22 956
Avlagda studiepoäng, ej ÅA-stud.
9 782
Kurser			
274
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2016

2017

2 450
20 346
10 799
240

2 285
17 914
9 045
226

ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

Fristående
Utbytesstuderande
Extra

ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

Sammanlagt
202
194
106

Inskrivna
Magisterexamina
Doktorsexamina
Vetenskapliga publikationer
Årsverken

6 262
501
66
1 311
656
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Forskningen vid Åbo Akademi är mångsidig och aktuell. Cellbiologi som finansieras på högsta europeisk nivå, sociologi som undersöker arbetslivet och historia
som granskar nationens ursprung är några exempel.

Professorer utnämnda 2017
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
TD Mikael Lindfelt, professor i systematisk teologi

Forskning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
PD Jan Saarela, professor i demografi med statistik, särskilt finlandssvenskarnas demografi
FD Fritjof Sahlström, professor i pedagogik, företrädesvis
tillämpad pedagogik
Mikael Lindfelt

Jan Saarela

Fritjof Sahlström

Wilhelm Barner-Rasmussen

Margareta Björklund-Sänkiaho

Anders Brink

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
ED Wilhelm Barner-Rasmussen, professor i företagsekonomi,
särskilt marknadsföring och internationell kommunikation

HANDSLAGEN MELLAN CELLERNA. Människans blodkärl utsätts för en konstant stress. Då blodet flödar och pulserar i kroppen töjer och krymper vävnaden. Den mekaniska
påfrestning som celler i blodkärl utsätts för, till exempel i
form av blodtryck och puls, påverkar de egenskaper blodkärlet får då det byggs upp. Molekylära signaler mellan cellerna

påverkar också tjockleken på väggarna, och bestämmer om
cellerna ska dela på sig och vilka slags celler som utvecklas.
Forskarna vet ännu inte hur blodtrycket och cellsignaleringen samverkar för att olika effekter ska ske. Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, erhöll hösten
2017 två miljoner euro för projektet ForceMorph från Europeiska forskningsrådet ERC. ERC lyder under EU-kommissionen och finansieringen är en av de mest prestigefyllda och
eftertraktade i Europa.
– Genom att förstå sambandet kommer vi att lära oss nya
saker om bakgrunden till hjärt- och kärlsjukdomar. Det här
gör att vi kommer att kunna förutspå effekterna av vissa mutationer, men också rent terapeutiskt gå in och modifiera signalerna för att motverka olika sjukdomstillstånd, säger Sahlgren.

PD Kimmo Grönlund, professor i statskunskap
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
TkD Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik
TkD Anders Brink, professor i processteknik

Kimmo Grönlund
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▲ Cecilia Sahlgren (i mitten) med Daniel Antfolk och Marika Sjöqvist ur forskarteamet, som består av experter på cellsignalering. Foto: Daniel Antfolk.
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– Kunskapen kommer också att kunna användas när vi vill
regenerera vävnad. Inom vården kan vi rätt enkelt få ett blodkärl att växa hos en patient genom att operera in ett rör, men
vi kan inte styra strukturen runt omkring kärlet. Det vill säga vi har svårt att styra ordningen på cellerna och tjockleken
i lagren runtom röret, samt se till att förhållandet mellan alla
delar att bli rätt. Där behöver vi kunna modifiera blodtrycket
eller signaleringen på rätt sätt.
Målet med projektet är att studera sambandet mellan blodflöde och cellsignalering, och klargöra hur dessa påverkar
blodkärlens struktur, till exempel tjockleken på väggarna i
dem. Kunskapen kommer bland annat att vara till nytta vid
behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den
globalt sett största dödsorsaken bland människor.
– Många hjärt- och kärlsjukdomar uppkommer till följd av
förändringar i blodtrycket. Dessa förändringar leder till strukturella missformningar som gör att vävnaderna inte fungerar.
Vi ska studera hur kraft ger upphov till form.
VIRTUELL VERKLIGHET. Arbetstid skapar ofta spänningar
– en del vill ha mer, andra mindre, en del måste göra mer för
att andra ska komma undan med mindre, medan en del inte
har någon arbetstid alls.
– Som fenomen är arbetstid väldigt komplext. Det är svårt
att sammanfatta fenomenet som helhet, då det varierar så
mycket hur till exempel olika yrkesgrupper upplever sin arbetstid och hur den påverkar deras livskvalitet. Men det finns
en aspekt av egoistisk subjektivism som är gemensam för alla,
oavsett klass eller yrke. Det är en önskan om ett visst mått av
autonomi, att man upplever att man har möjlighet att påverka
hur man utför sitt arbete, säger Mika Helander.
Helander är akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi
och gav 2017 ut boken Työaikakirja där han är redaktör tillsammans med Ilkka Levä och Sanna Saksela-Bergholm. Forskarna har intervjuat lärare, poliser, bärplockare, högutbildade
och tjänstemän, samt busschaufförer om deras erfarenheter av
arbetslivet.
– Vi har gett stort utrymme åt människor att behandla frågan utgående från sin egen livsvärld, de har fått berätta hur de
upplever sin arbetstid och sina arbetsförhållanden.
Helander nämner ett par exempel: En person vars en-
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– Vetskapen om att människan eftertraktar autonomi och
självbestämmande borde leda till att man inte går in för fyrkantiga lösningar. Folk upplever att de har mindre att säga till
om, att kraven kommer uppifrån och inte kan påverkas. Det
är inte tidens melodi.

▲ Mika Helander säger att det som är gemensamt för oss, oberoende av

yrkesgrupp, är en möjlighet att påverka hur vi utför vårt arbete.

da möjlighet till en stund av lugn och ro på arbetsplatsen är
att låsa in sig på toaletten. En numera pensionerad polis som
upplever att hans arbete har gett honom men för livet, eftersom han aldrig hade tillgång till debriefing.
I den utsträckningen vi har det arbetsmarknadssystem vi
har, borde vi utveckla ett flexiblare system, menar Helander.
Till exempel kunde man införa arbetstidsbanker och system
där arbetstagaren reserverar de arbetsturer som passar en
själv bäst. Eller man kunde införa en slags poolfinansiering
mellan projekt för att få bort snuttjobben inom akademiska
yrken. Och man borde skapa socialskydd för småföretagare så
att de inte är direkt beroende av marknadssituationen.
ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

100-ÅRIGA FINLANDS SVENSKA RÖTTER. År 2017 fyllde Finland 100 år. Anna-Stina Hägglund, doktorand i nordisk historia vid Åbo Akademi, forskar i hur Birgittinorden
spreds i Östersjöregionen under 1400-talet. Forskningen är en
del av doktorandnätverket The Age of Sweden, och finansieras
delvis med donationsmedel från Åbo Akademis förra medelinsamling. Inom nätverket undersöks hur perioder av svenskt
styre har präglat olika regioner runt Östersjön.
– Det är en blandning av tillfälligheter att Norden idag ser
ut som den gör. Samhället och hur det skapats är en långsam
process, som tagit flera hundra år, säger Hägglund.
– Finland är ännu idag en del av den nordiska kulturen. Vi
har ärvt lagar från den svenska tiden, administrationen kom
härifrån och svenskan lever ännu kvar. När Finland blev ett
storfurstendöme kunde man behålla strukturerna, med 1734
års lag som fortsatte gälla. Så det finns en kontinuitet.
Skriftliga källor finns först från efter år 1000 och består till
en början främst av runstenar med minnesskrifter över avlidna personer. Detta begränsar vår kunskap om perioden, men
en sak är klar: det Sverige som Finland blev och var en del av
inte såg ut som Sverige gör idag. Övergången från vikingatida
stamsamhällen till centraliserad stat tar flera sekel, och är en
process där kyrkan är starkt involverad.
– Det finns tydliga kopplingar mellan birgittinerna, riksaristokratin och unionsmonarkin. Därför tycker jag det är intressant att titta närmare på banden mellan nya klosterorden,
aristokratin och andra inflytelserika grupper i Östersjöregionen och se hur de interagerade med varandra.
Historikerns uppgift försvåras av att det medeltida maktspelet var komplext, förvaltningen fragmentarisk och gränserna
oklara. Till exempel säger Hägglund att det, då hon i källor
från 1200–1300-talet stöter på begreppet Finlandia, främst är
ett område i det vi idag känner som Egentliga Finland som
avses, men att det inte hade någon klar östgräns och ingen
klar nordgräns.
ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

– Det är svårt att prata om ”Sverige” och ”Finland” när vi
talar om medeltiden. Dagens nationalitetsbegrepp – som bygger på en uppfattning om en enhetlig stat, bestående av ett
folk med ett gemensamt språk och enhetlig kultur – uppstår
först på 1800-talet, säger Hägglund.
– På medeltiden var ”Sverige” snarast ett politiskt begrepp,
som användes som ett centralbegrepp av rikseliten – det vill
säga de aristokratiska familjerna som alla tävlade om att få
makten i sina händer.

▲ Anna-Stina Hägglunds forskning är en del av doktorandnätverket The Age

of Sweden, som undersöker hur perioder av svenskt styre har präglat olika regioner runt Östersjön.
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Extern forskningsfinansiering
Användningen av externa medel uppgick år 2017 till 40,1 miljoner euro, vilket var en ökning med 1,2 miljoner euro jämfört med 2016. Andelen extern finansiering av totalfinansieringen var cirka 38 procent.
Det framgångsrika arbetet med att profilera Åbo Akademis forskning fortsatte under 2017. Akademins tredje profileringsansökan beviljades 2,4 miljoner euro i finansiering av
Finlands Akademi, vilket möjliggjorde en fjärde forskningsprofil: Havet. Den nya profilen är gemensam med Åbo universitet och bygger på Åbo Akademis mångsidiga forskning inom olika områden som berör havet, till exempel logistik och
marinbiologi.
Finansieringen beviljas för profileringsåtgärder som stärker
universitetets strategiska och ofta mångvetenskapliga forskningsområden. Åbo Akademis identifierade tyngdpunktsområden inom forskning är sedan 2017:
– Minoritetsforskning.
– Molekylär process- och materialteknologi.
– Läkemedelsutveckling och diagnostik (i samarbete med
Åbo universitet).
– Havet (i samarbete med Åbo universitet).
En utvidgning av det finlandssvenska mot en internationellt
relevant profilering kring minoritetsfrågor på ett allmänt plan

Spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi 2017
Finlands Akademis enheter:
Spetsenheten för cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar
(2008–2019)
Samhällets historia: kontextuell analys av det finländska samhällets
strukturer och identiteter 1400–2011 (2012–2017)
Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar:
BrainTrain (2015–2018)
YARG – Unga vuxna och religion i ett globalt perspektiv (2015–2018)
Framtida förädling av skogens biomassa (2015–2018)
Funktionella material för att reglera cellen (2015–2018)

är Åbo Akademis viktigaste satsning under strategiperioden
2015–2020.
Åbo Akademi deltar i två spetsforskningsenheter som har
utsetts av Finlands Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi
har finansierat ett program för att lyfta fram interna spetsenheter. Stiftelsen stöder också genom flerårig satsning professorerna i kulturämnen vid Åbo Akademi.
▲ John Eriksson tilldelades Gaddpriset och Ria Heilä-Ylikallio tilldelades Kristinapriset.

Pris och utmärkelser 2017
KRISTINAPRISET OCH GADDPRISET. Kansler Ulrika
Wolf-Knuts delade ut två pris till professorerna Ria HeiläYlikallio och John Eriksson. Pristagarna har valts enligt
bland annat handledning av doktorander, antalet egna publikationer, externa forskningsmedel och särskilda meriter forskarsamfundet till fromma.
Kristinapriset 2017 gick till Ria Heilä-Ylikallio, professor
i modersmålets didaktik. Heilä-Ylikallios forskning riktas
mot läsande och skrivande (literacy) i ett brett och föränderligt perspektiv. Forskningen bedrivs tätt inpå skolverkligheten och bidrar direkt till utveckling av undervisning och lä-
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rarutbildning. Heilä-Ylikallios forskargrupp är aktiv inom det
nordiska nätverket i modersmålsdidaktisk forskning (NNMF)
och det internationella Association for Research in L1 Education (ARLE).
Kristinapriset har namngetts efter drottning Kristina och
utdelas bland professorerna vid fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.
Gaddpriset 2017 gick till John Eriksson, professor i cellbiologi. John Erikssons forskning är inriktad på sambandet hur
cellers form, rörelser och inre strukturer samverkar med celÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

lens beslutsprocesser, den s.k. cellsignaleringen. Eriksson har
arbetat aktivt för att Åbo skulle få mikroskopinstrumentering
av världsklass. Han är också direktör för Åbo bioteknikcentrum och leder verksamheten vid centret för biovisualisering,
Turku BioImaging samt det finska högkvarteret för den intereuropeiska organisationen Euro-Bioimaging.
Gaddpriset utdelas inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Priset har fått namn efter Pehr Adrian Gadd
(1727–1797), den första professorn i kemi vid Akademin i
Åbo.

ÅBO AKADEMIS ÅRSBERÄTTELSE 2016

PER BRAHE-PRISET. Stiftelsens för Åbo Akademi vetenskapliga pris, Per Brahe-priset, tilldelades professorn i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling, teknologie doktor
Jessica Rosenholm. Stiftelsen för Åbo Akademi delar ut Per
Brahe-priset till en lovande forskare vars fortsatta anknytning
till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd.
Rosenholm är docent i biomedicinsk nanoteknologi vid
Åbo Akademi och leder en tvärvetenskaplig och internationell forskningsgrupp. Hon har publicerat cirka 100 artiklar i
internationella referentgranskade tidskrifter. Hennes forskning har sammanlagt beviljats extern finansiering för över 2,5
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miljoner euro, främst från Finlands Akademi samt ett flertal
stiftelser.
HARRY ELVINGS LEGAT. Forskarpriset ur Elvings legat tilldelades TkD Simon Holmbacka för hans doktorsavhandling
i datateknik med titeln Energy Aware Software for Many-Core
Systems och FD Freja Rudels för hennes doktorsavhandling
i litteraturvetenskap med titeln I berättandets makt. Om tre
romankroppar av Per Olov Enquist.
Lärarpriset ur Elvings legat tilldelades akademilektor, ED
Anna-Greta Nyström. Nyström har under flera år målmedvetet arbetat för att förnya undervisningen inom ekonomutbildningen, med gränsöverskridande kurser och samverkan som
ledstjärnor.
Årets handledare var FD Anders Ahlbäck, t.f. universitetslärare i historia och PeM Johan Korhonen, universitetslärare
i specialpedagogik.
RALF TÖRNGREN-PRISET. Studerande i naturvetenskaper
Milla Stenström tilldelades Ralf Törngren-priset. Priset delas
ut av Stiftelsen för Åbo Akademi till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo
Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.
FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH
TEOLOGI. Svenska Akademien tilldelade professor emeritus i allmän historia Max Engman Zibetska priset för år
2017. Engman tilldelades också Karl Emil Tollanders pris vid
Svenska litteratursällskapets årshögtid för verket Språkfrågan.
Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922.
Professor i allmän historia vid Åbo Akademi, Holger Weiss,
tilldelades ett pris ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj för verket Slavhandel och slaveri under svensk
flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien
1770–1847.
Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo tilldelade FD, docent Måns Broo institu-
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tets forskarpris för år 2017 för boken The Rādhā Tantra: A critical edition and annotated translation.
Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga
verk på svenska tillföll filosofie doktor Freja Rudels, litteraturvetare vid Åbo Akademi för hennes doktorsavhandling.
Mia Franck, forskare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, tilldelades Åbolands svenska kulturfonds svenska dagenpris för sina insatser för det litterära livet både i och utanför
Åboland.
FAKULTETEN FÖR PEDAGOGIK OCH VÄLFÄRDSSTUDIER. Professor i allmän pedagogik vid Åbo Akademi,
Michael Uljens, med medarbetare Rolf Sundqvist och AnnSofie Smeds-Nylund tilldelades The Ahlström Award NERA
2017 för sin artikel i Nordic Studies in Education om hur
Åland lyckades höja skolprestationerna i matematik.
FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI. Professor i statskunskap med masskommunikation
Göran Djupsund tilldelades Folktingets förtjänstmedalj. I
motiveringen lyfte Folktinget fram Djupsunds betydelse för
de Finlandssvenska massmedierna och hans delaktighet i
samhällsdebatten. Djupsund mottog också Svenska Folkskolans Vänners folkbildningspris.
Finlands Ekonomers traditionella Undervisningspris gick
till Nina Kivinen, universitetslärare och forskare i organisation och ledning vid Åbo Akademi. Genom att belöna Årets
lärare vill Finlands Ekonomer lyfta fram vikten av god undervisning för att säkerställa kompetens av hög kvalitet i ekonomiska vetenskaper.
FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAPER OCH TEKNIK.
Professorsförbundet valde Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, till Årets Professor 2017. Bonsdorff
har en lång och djupgående erfarenhet inom marinbiologi
och miljöforskning både i Finland och utomlands. Han är landets ledande och mest citerade marinforskare med över 145
vetenskapliga publikationer.
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▲ Erik Bonsdorff valdes av Professorsförbundet till Årets Professor i

▲ Mikko Hupa uppmärksammades med tre betydelsefulla utnämningar

I Bonsdorffs arbete kombineras internationellt betydande
vetenskaplig forskning och dess konkreta verkan bland annat
med förbättringen av Östersjöns tillstånd och världshavens
tillstånd i större utsträckning, konstaterade Professorsförbundet i motiveringarna till belöningen.
Åbo Akademis rektor, professorn i oorganisk kemi, Mikko
Hupa valdes in som en av sex utländska ledamöter i Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i Sverige. Till utländsk
ledamot i IVA kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att
utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.
Hupa tilldelades också utmärkelsen ”Lifetime Achievement
Award” för sin långvariga och framgångsrika forskning kring
högtemperaturförbränning av industrins bränslen i så kallade sodapannor. Utmärkelsen tillkännagavs under konferensen
2017 International Chemical Recovery Conference (ICRC) i
Halifax, Kanada.
Hupa valdes dessutom till medlem i the National Academy of Inventors (NAI), en utmärkelse som ges till innovatörer
med akademisk anknytning som påvisat en framåtsträvande

innovationsanda med positiv effekt på ekonomisk utveckling
eller samhällets välfärd i stort.
Brandskyddsfondens innovationspris 2017 gick till en forskargrupp vid ämnet kemiteknik vid Åbo Akademi. Till gruppen hör professor Carl-Eric Wilén, doktorand Teija Tirri och
projektforskare Melanie Aubert. Arbetsgruppen fick innovationspriset för förtjänstfull utveckling av ett nytt miljövänligt
flamskyddsmedel.
Statistiska Samfundet i Finland tilldelade Johan Pensar
priset för bästa doktorsavhandling i statistik publicerad under åren 2013–2016. Johan Pensar försvarade sin avhandling
Structure Learning of Context-Specific Graphical Models i juni 2016.
Team HeatStock belönades i idétävlingen Helsinki Challenge. HeatStock är nytt slags kompositmaterial som kan användas till långvarig lagring och kontrollerad frigöring av värmeenergi. Teamet består av teamledare Ari Seppälä och Salla
Puupponen, Konsta Turunen, Olli Vartia, Kari Saari, Leena
Hupa, Daniel Lindberg, Kirsi Jouppila, Ilkka Hippinen och
Kati Laakso. Leena Hupa och Daniel Lindberg kommer från
Åbo Akademi.

Finland 2017.
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under år 2017.
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Personal
På våren 2017 godkändes Åbo Akademis tredje ansökan till
Finlands Akademi för utveckling av akademins forskningsprofiler. Finansieringen kanaliserades i första hand till tenure
track-professorsrekryteringar inom de valda profilområdena
minoritetsforskning, molekylär process- och materialteknologi, läkemedelsutveckling och diagnostik (i samarbete med
Åbo universitet) och det nya profilområdet havet (i samarbete
med Åbo universitet). Under 2017 rekryterades tre nya tenure
track forskare och fem nya adjungerade professorer. Därtill
förnyades sju adjungerade professorers kontrakt med ett år.
Personalens välmående är en central del av Åbo Akademis
strategi. I november 2017 följdes den internationella kampanjen #metoo först av kampanjen #Övistoo som lyfte fram sexuella trakasserier vid Vasa Övningsskola och senare av motsvarande #dammenbrister som berörde hela Svenskfinland och
därmed också Åbo Akademi. Åbo Akademi tog kraftigt avstånd från alla former av trakasserier och vidtog åtgärder för att
reda ut övergreppsanklagelserna samt för att förebygga framtida övergrepp.
Antalet årsverken vid Åbo Akademi har minskat under de senaste tre åren. Den största orsaken till minskningen ligger i de
sparprogram som Åbo Akademi varit tvungen att genomföra

Årsverken enligt personalkategori
med anledning av minskande statlig finansiering. Det totala antalet årsverken 2017 utgjorde 1101 (2016: 1133). Vasa Övningsskolas andel av årsverken utgjorde 98 (2016: 98). Antalet anställda uppgick 2017 i medeltal till 1131 (2016: 1153).
Vissa justeringar i beräkningen av antalet årsverken har gjorts
för år 2017. Bland annat har dekaner samt vicerektorer räknats
in i kategorin administrativ personal år 2017, medan de under
år 2016 räknades in på karriärnivå 4. Andelen visstidsanställda
inom kategorin undervisande och forskande personal utgjorde
60 % år 2017 (exklusive timlärare) och bland den administrativa personalen 25,8 %.
Motsvarande siffror år 2016 var 62 % respektive 24 %. Kvinnornas andel av det totala antalet årsverken uppgår till 53,7 %
(2016: 51 %). Av den undervisande och forskande personalen
uppgår kvinnornas andel av årsverken till 45,9 %, och bland
den övriga personalen till 60,7 %. Av årsverken i kategori 4 utgör kvinnornas andel 24%. Vid Vasa övningsskola är kvinnornas andel 70,5 %.
Personalens medelålder 31.12.2017 var 44,5 år. Antalet anställda som är 55 år eller över uppgick till 253 personer (2015:
254 personer) eller drygt 22 % av hela personalstyrkan. Under
år 2017 avgick 37 personer med pension.

							
					
2017
2016
Doktorander och forskningsassistenter
		
Forskardoktorer, universitetslärare och postdoktorala forskare
Universitetslektorer, lektorer och biträdande professorer 		
Professorer och forskarprofessorer			
Timlärare på deltid				
Undervisande och forskande personal sammanlagt		

2015

Medeltal
2015–2017

142
242
88
93
26
590

146
208
100
108
32
594

198
231
95
113
35
672

162
227
94
105
31
619

Bibliotekspersonal				 45
IKT-personal				 40
Administrativ personal och servicepersonal			
229
Biträdande personal inom forskning och undervisning, inkl. övriga
99
Övrig personal sammanlagt			
413

44
45
239
113
441

49
44
242
139
474

46
43
237
117
443

1 035

1 146

1061

Åbo Akademis personal totalt			

1003

◄ Mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet är ledord i

Åbo Akademis strategi 2015–2020. Nätverket Scholars at Risk (SAR) ger
skydd åt hotade akademiker som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Det inledande seminariet för Åbo Akademis Scholars at Risk-verksamhet hölls på våren 2017. Till kärntruppen bakom Åbo Akademis Scholars at
Risk-verksamhet hör bland andra biträdande professor i minoritetsstudier
Magdalena Kmak (fr.v.), vicerektor Niklas Sandler och professor i folkrätt
Elina Pirjatanniemi.

► Det nya läsåret sparkades igång med en festival gemensam för stu-

derande och personal i början av september. På programmet stod bland
annat kubb, mat och human foosball.
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