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frihet och ett etiskt ansvarsta-
gande. Åbo Akademi efterfrå-
gar djärvhet samtidigt som 
akademin eftersträvar ökad 
mångfald, delaktighet, jämlik-
het och hållbarhet.

Vision Åbo Akademi 2030

Åbo Akademi har en betydan-
de roll i internationell forskning 
och utbildning för en sund och 
hållbar livsmiljö, särskilt i den 
gemensamma regionen kring 
Östersjön. Åbo Akademi fors-
kar och utbildar för ett inklude-
rande och öppet samhälle. 
Forskningen bidrar till att lösa 
omvärldens utmaningar och 
uppnå FN:s hållbarhetsmål. 
Utbildningen formar etiskt  
ansvarskännande medborga-
re, forskare och professionella  
med förståelse för de gemen-
samma livsvillkoren för  
människa, djur och  
natur. 

Fokusområde 1
Nordens port till Finland

Åbo Akademi ska vara en port 
till Finland från övriga nordiska 
länder och hela Östersjöregio- 
nen. Åbo Akademi ska sam-
verka med olika aktörer och ha 
erkänt mångsidiga och smidiga 
samarbeten med universitet 
och högskolor i området. Åbo 
Akademi ska öka sin synlighet i 
Norden och profilera sig som 
ett aktivt och ansvarstagande 

universitet som särskilt vär- 
nar om en positiv och 

håll bar ut veck  ling av 
hela Ös tersjöregi-

on  en.

Övergripande mål I
Djärv synlighet och  
närvaro i Norden

För att nå detta satsar Åbo Akademi på

• strategiska samarbeten med nordiska 
partner: Ökat antal joint & double 
degrees; en utökad samarbetsyta för 
arbetslivsrelevans och praktikplatser 
inom utbildningarna; fler gemensamma 
forskningsansökningar och sampubli-
kationer,

• rekrytering av studerande från hela 
Norden och Östersjöregionen,

• breddad rekryteringsbas till akademins 
utbildningar: Utbildningserbjudanden 
som lockar studerande från de övriga 
nordiska länderna samt fler stude-
rande från studieovana miljöer och 
studerande med annat modersmål än 
svenska, nationellt och internationellt,

• forskningsgenomslag i Norden och i 
Östersjöregionen: Fler citeringar och 
spridning av forskningsresultat; delta-
gande i forskningsutvärderingar vid 
andra lärosäten och forskningsråd,

• ökad efterfrågan på vetenskaplig ÅA- 
kompetens inom samhällsutveckling  
och internationellt policyarbete.

Mission

Åbo Akademi är hela Finlands 
svenska mångvetenskapliga 
bildningsuniversitet. Åbo Aka-
demi uppfyller sitt kulturbäran-
de uppdrag genom att förse 
omvärlden med flerspråkig 
och professionell akademisk 
kompetens på hög nivå för  
offentlig sektor, näringsliv,  
industri och det civila samhäl-
lets organisationer. Åbo Aka-
demi bidrar till samhället med 
bildning, utbildning, ny veten-
skaplig kunskap och aktuell  
expertis, såväl nationellt som 
internationellt. Åbo Akademi, 
med campus i Åbo och Vasa, 
är ett sammanhållet universitet 
med internationellt erkänd 
forskning och utbildning. 
Åbo Akademis verksamhet 
vägleds av den akademiska 
traditionens värden kring forsk-
ningens och utbildningens  

Övergripande mål II
Ett nav för nordiska  
samarbeten i Finland

 För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• samverkan nationellt med hela det 
finländska näringslivet och samhället,

• utökat nordiskt forskningssamarbete 
och forskningsfinansiering,

• att erbjuda utbytesprogram med 
nordiska samarbetsuniversitet för lärare, 
forskare och övriga medarbetare samt 
studentutbyte och erfarenhetsutbyte 
inom akademiskt ledarskap,

• att främja hållbar utveckling och bidra 
till den globala omställningen.

I Åbo Akademis utbildningar 
placeras de studerandes läran-
de i centrum. De utvecklar en 
bred kompetens, tänker själv-
ständigt och reflekterat, är  
också vetenskapligt läskunniga 
inom andra områden än det 
egna och tar sig modigt an nya 
kunskaper på hög nivå. De är 
väl rustade för ett aktivt enga   ge-
mang i en föränderlig framtid. 
Genom gränsöverskridande 
samarbeten fungerar Åbo Aka-
demi som Nordens port till  
Finland. Framgångsrik  
forskning och  
utbildning går  
hand i hand.
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förutsättningar för ett kontinu-
erligt lärande samt aktivt bidra 
till att förverkliga FN:s hållbar-
hetsmål.

Övergripande måI l
Framgångsrik forskning och 
utbildning går hand i hand

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• forskningsbaserad utbildning,

• kontinuerligt lärande och utökade 
kontakter till arbetslivet,

• fakultetsöverskridande samarbeten och 
tvärvetenskaplighet,

• öppen vetenskap och utvecklad forsk-
ningskommunikation,

• vetenskapliga samarbeten med 
universitet som ligger nära akademins 
campus, särskilt med Åbo universitet 
men även med de universitet som har 
verksamhet i Vasa,

• att tillsammans med akademins 
studerande bygga en positiv kultur av 
välbefinnande och studieframgång 
samt inkludera de studerande i prob-
lemformulering och forskning,

• att stärka förutsättningar för kvinnliga 
lärares / forskares karriärvägar inom 
områden där dessa är klart underre-
presenterade.

Övergripande mål II
Bildningsdimensioner  
i samtliga utbildningar

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• kreativa och språkmedvetna bildnings-
miljöer,

• reflekterat tänkande, evidensbaserad 
kunskap och vetenskaplig läskunnighet 
med integrerade generiska kompeten-
ser som ett tvärgående band genom 
Åbo Akademis utbildningar och veten-
skapsområden,

• digitalisering som ger de studerande 
goda förutsättningar för kontinuerligt 
lärande och framgång i arbetslivet,

• att säkerställa en aktuell kompetens 
inom universitetslärande hos den aka-
demiska personalen och förståelse för 
kärnverksamhetens grundvillkor bland 
alla medarbetare.

Övergripande mål III
Dynamiska och välfungerande 
profilområden inom forskningen

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• öppen rekrytering på alla nivåer, 
adekvat infrastruktur och forsknings-
satsningar som baseras på forskning-
skvalitet, innovationspotential och 
framtidsutsikter,

               

• reflekterad omdömesbildning; med-
vetenhet om jämlikhet och jämställd i 
problemformulering och bedömning; 
internationellt konkurrenskraftig for-
skarutbildning,

• strategiska forskningsprofiler som ska 
vara breda och dynamiskt mångveten-
skapliga och utveckla utbildningar som 
knyter an till forskningen inom respek-
tive profil. Förutsättningarna för en ny 
forskningsprofil ska utredas. Följande 
profiler finns:

1. Lösningar för hälsa (Solutions for 
Health) − verkar i samarbete med 
Åbo universitet

2. Teknologier för en hållbar framtid 
(Technologies for a Sustainable 
Future) − verkar i samarbete med 
Åbo universitet

3. Havet (The Sea) − verkar i samar-
bete med Åbo universitet

4. Minoritetsforskning (Minority 
Research)

• att i samråd med Stiftelsen för Åbo 
Akademi skapa och upprätthålla 
förutsättningar för välfungerande lärmil-
jöer och forskning,

• att öka andelen externt finansierade 
projekt: EU, Nordforsk, RJ samt ERC-
finan sierade projekt; medverkan i euro-
peiska forskningsnätverk och nationella 
CoE- och andra spetsforskningsmiljöer.

Fokusområde 2
Akademisk kvalitet

Åbo Akademi ska präglas av  
en livskraftig och nydanande 
synergi mellan forskning och 
utbildning. Forskningen ska 
genomgående anknytas till 
utbildningen för att garantera 
att varje utbildning har en 
mångsidig vetenskaplig kun-
skapsbas. Likaså ska utbild-
ningen knytas till forskningen 
för att ge forskningen en peda-
gogisk och samhällelig kontext. 
Detta innebär strategiska sats-
ningar på forskning inom väl-
etablerade och välfungerande 
utbildningsområden och deras 
praxisfält. Det kan också 
innebära satsningar på utbild-
ningsbaserad forskning i de 
ämnesområden där utbild-
ningen så behöver.
Utbildningen ska bidra till 
bildning och till en bred veten-
skaplig läskunnighet, skapa  
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Fokusområde 3
Öppna och inspirerande 
campus

Vid Åbo Akademi ska campus 
och lärmiljöer vara inbjudande, 
tillgängliga, gränsöverskri-
dande och öppna mötesplatser 
för vetenskapliga samtal, kreati-
vitet och samverkan. Campus 
ska bidra till att utveckla univer-
sitetets unika pedagogiska 
form och locka studerande, 
lärare och forskare med olika 
erfarenheter från när och 
fjärran.

Övergripande måI l
En bildnings- och kunskapsmil-
jö som väcker nyfikenhet samt 
stimulerar till nya upptäckter  
och ett globalt ansvarstagande

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• tillgängliga och flexibla undervisning-
smiljöer – fysiska och digitala – som 
inbjuder, utmanar och inspirerar stud-
erande och lärare till kunskapssökande 
dialoger över alla gränser,

• ett mångsidigt vetenskapsbibliotek 
för öppen vetenskap och framtidens 
lärande och forskning,

• strategisk samordning inom koncernen 
Åbo Akademi, som bidrar till att det 
svenskspråkiga utbildningsutbudet blir 
mångsidigt och erbjuder de studer-
ande varierande karriärvägar,

• internationella utbyten, öppenhet och 
mångfald.

Övergripande måI II
Funktionella miljövänliga  
campus som arenor för  
mångsidig samproduktion

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• att våra campus utgör en levande del 
av stadsmiljöerna och en arena för 
samskapande och samproduktion med 
städer, näringsliv och industri, kulturliv, 
utbildningsanordnare och organisa-
tioner inom civilsamhället,

Fokusområde 4
Framtidens arbetsplats

Åbo Akademi ska vara en inter-
nationell arbetsplats som 
erkänner och använder sig av 
kunskapen och förmågorna 
hos medarbetarna och de stu-
derande: en öppen miljö där 
alla kan känna stolthet över kva-
liteten i de pedagogiska och 
vetenskapliga samtalen. Åbo 
Akademi ska präglas av globalt 
ansvarstagande och ett gott 
ledarskap, smidiga processer 
och fungerande stödsystem för 
verksamheten och för allas väl-
befinnande. Vid Åbo Akademi 
ska jämlikhet, jämställdhet, del-
aktighet, hälsa, karriärvägar, 
flexibilitet och ansvar utgör 
självklara aspekter av den dyna-
miska studie- och arbetsmiljön.

Övergripande mål I
Smidig, resultatorienterad och 
hållbar verksamhet samt an-
svarsfullt och kommunikativt 
ledarskap och medarbetarskap

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• kraftigt minskad miljöbelastning och 
utveckling av en allmän miljömedvet-
enhet och ansvarsfulla arbetssätt som 
beaktar  
den miljöbelastning som vår verksam-
het ger upphov till,

• utökad internationalisering och kompe-
tensutveckling för medarbetare inom 
alla områden,

• verksamhet som präglas av smidighet, 
medvetenhet om  
verkningsgrad och hållbarhet,

• program för akademiskt ledarskap samt 
förvaltningskunskap för administrativ 
personal,

• en sund organisation med tydliga 
konflikthanteringsprocesser,

• öppenhet för aktivt deltagande i 
nationella och internationella digitala 
utvecklingsprojekt samt smart plane-
rade och tillämpa de digitala lösningar 
för utbildning, forskning, uppföljning, 
stöd och strategisk ledning,

• FN:s hållbarhetsmål som ledstjärna för 
utveckling av studie- och arbetsmiljön.

• att värna om relationerna med alumner, 
arbetslivspartner, stiftelser samt dona-
torer och övriga finansiärer,

• hänsyn till olikhet i erfarenhet och 
identitet,

• utbildningssamarbeten med gymnasier 
och övriga skolor på andra stadiet,

• samverkan med näringslivet och övriga 
samhällsaktörer för utökad arbetslivsrel-
evans i utbildningar,

• livaktiga, tydliga, dialogiska och lång-
siktiga samarbeten med Åbo universi-
tet, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan 
Novia och de närliggande högskolorna 
i Vasa samt städerna där våra campus är 
placerade, Åbo och Vasa.

Övergripande måI III
Genuint flerspråkiga miljöer

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• att det svenska språket kompletteras av 
otaliga andra språk,

• att campus planeras utgående från 
såväl studerandenas  
behov som kulturella värden och mil-
jömässig hänsyn,

• aktiv utbildnings- och forskningssam-
verkan med campus städerna kring 
stadsutveckling, migration, demokrati, 
utbildning och miljö,

• ändamålsenliga, moderna, digitalt 
genomtänkta och rätt dimensione-
rade stöd- och servicefunktioner för 
framgångsrik utbildning och forskning.

Övergripande mål II
En etablerad kvalitetskultur  
med fokus på utveckling och 
förnyelse

För att nå detta satsar Åbo Akademi på 

• genomskinliga berednings- och beslut-
sprocesser,

• identifiering av kunskaper och 
förmågor som bidrar till  
bättre studie- och arbetsmiljö,

• öppenhet och kvalitetssäkring i alla 
verksamhetsprocesser,

• förutsättningar för karriär- och kompe-
tensutveckling och förnyelse inom alla 
områden,

• processer för att identifiera djärva och 
innovativa förslag  
till förbättrad arbetskultur, hälsa och 
miljöhänsyn,

• strategier för ökad jämställdhet,

• internationell rekrytering och affiliering 
samt rekrytering  
av internationella gästlärare och -for-
skare,

• att studerande och medarbetare kan 
känna sig stimulerade, uppskattade 
och välmående.
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