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Mediebranschen är inne i omvälvande tider.
EDGE vid ÅA forskar i det framtida medielandskapet.
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FRÅGOR & SVAR
Ny kontaktpunkt
¶ Mia Henriksson är sedan början av
november anställd som informatör vid
Åbo Akademi. Hon har tidigare studerat statskunskap och masskommunikation i Vasa och jobbat sju år som redaktör vid Åbo Underrättelser.
Välkommen till ÅA, Mia, vad är det
tänkt att du ska göra här?
– Till mina arbetsuppgifter hör till exempel mediekontakter, pressmeddelanden och forskningskommunikation.
Tanken med den sistnämnda är att vi
ska försöka hitta nya sätt att föra intressant forskning och verksamhet vid
Åbo Akademi ut i samhället och popularisera det vi håller på med.
När ska man ta kontakt med dig?
– Om medierna vill hitta experter att
intervjua kan de fråga mig, eller om experterna vill nå ut till medierna kan jag
hjälpa till. Men man får ta kontakt i vilka ärenden som helst, sen kan jag för  

hoppningsvis styra vidare till rätt person om det är något jag inte kan svara
på eller göra själv.
Det är meningen att du ska besöka enheterna i december. Vad ska du göra där?
– Lyssna. Om ämnena har önskemål
om kommunikationsverksamheten får
de framföra dem. Jag vill förstås också
helt enkelt bekanta mig med enheterna så jag vet var de spännande sakerna pågår. Jag hoppas besöken ska ge
ett närmare samarbete, för kommunikationsenheten i sig har inget att informera om ifall vi inte vet vad som händer ute på enheterna. 

AKTUELLT

ARBETSLIVSKONTAKT

Nittio procent av de studerande söker sig bort från
universitetet efter avklarad examen. Ett nytt projekt ska ge
personalen bättre redskap att förbereda dem för arbetslivet.

ÖPPNA DÖRRAR
TILL ARBETSLIVET
¶ Arbetsforum vid Åbo Akademi
är del av ett pilotprojekt som ska
förbättra de studerandes kunskap och kännedom om arbetslivet. Projektet går vid ÅA under
namnet ”Öppna dörrar”, och är
en del av det treåriga ESF-projektet ”Lähde työelämään”.
Med i projektet är bland annat
Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola.
– För Åbo Akademis del kommer fokus
att ligga på att skapa ett nätverk inom ÅA
där man kan ta del av olika modeller för
arbetslivssamarbete, säger projektkoordinator Sandra Bergqvist.
Det första steget i arbetet är att kartlägga arbetslivsstudierna, arbetslivskontaktens och arbetspraktikens roll i kursutbudet och studiehelheten. Detta görs genom
en enkät som skickats till ämnena i mitten
av november.
– Vi vet att olika ämnen har olika behov
och har varierande sätt att fungera i arbetslivssammanhang. Vissa ämnen har ett väldigt långtgående samarbete med arbetslivet,
medan andra knappt har något alls. Men vi
vill poängtera att det här är en kartläggning,
inte en utvärdering, säger Bergqvist.
Tanken med Öppna dörrar är att personalen ska få bättre redskap att förbereda de
studerande för arbetslivet, genom ett utbyte av redan befintliga idéer och modeller för till exempel gästföreläsningar och
projektkurser. När kartläggningen är klar
kommer arbetet att fortsätta med att skapa ett nätverk för till exempel undervisningspersonal och kursplanerare.
Målet är att göra träffarna lätta att delta i,
och de kommer därför att hållas till exempel i form av till exempel lunchseminarier.
– Det här är inget påhitt som ska belas-

 
 Matias Erlund
vill att Åbo Akademi
ska kunna bjuda de
studerande på mera
kontakt med livet efter universitetet.

ta personalen med mera arbete. Vi vill ge
ämnena hjälp att ta till sig nya idéer. Det
är många som funderar på de här sakerna
men inte har tid att sätta sig in i dem och
göra något åt dem, säger Matias Erlund,
koordinator vid Arbetsforum.
Vid Arbetsforum har man märkt att det
finns en önskan om att studiernas relevans
för arbetslivet ska göras tydligare bland de
studerande. Förbättrad kommunikation
mellan universitet och arbetsliv underlättar samarbetet för båda parter, och därför
bygger man inom projektet också upp en
portal som ska göra det lättare för arbetsplatser att ta kontakt med universitetet.
– Vi är nog en teoretisk utbildningsinstans men kan inte låsa oss vid det. Bara
tio procent av de studerande jobbar med
forskning efter att de tagit ut sin examen
och vi måste också tänka på de övriga nittio procenten, säger Matias Erlund.
Sandra Bergqvist tror att den rådande ekonomiska osäkerheten kan ha gjort de studerande har ett större behov av att se att deras
utbildning ger dem konkreta färdigheter.
– En tydligare koppling mellan teori och
praktik kan ge de studerande större motivation till studierna. Det här kan förbättra den omdiskuterade genomströmningen och kanske också ge studerandena en
bättre placering på arbetsmarknaden.
    

NOTERAT
Åbo Akademis
styrelse är vald
¶ Alla medlemmar i Åbo Akademis styrelse för tiden
1.1.2012–31.12.2013
har valts.
Den nya styrelsen
består av tio medlemmar av vilka sex
representerar universitetssamfundet och fyra är externa medlemmar.
Fyra personer är nyinvalda, medan hela
sex medlemmar har
återvalts.
Till personalens representanter valdes vid akademivalet 8.11 professorerna
Markku Suksi (återvald) och Ronald Österbacka, samt akademilektorerna Tom
Gullberg (återvald)
och Johan Werkelin.
Studentrepresentanterna Esbjörn Hägerstedt och Fredrika Åkerö valdes av
studentkårens fullmäktige, medan universitetskollegiet beslöt att återvälja de
fyra externa medlemmarna. Dessa
är industriråd Martin
Granholm, professor
Anders Hallberg, direktör Teija Tiilikainen
och riksdagsledamot
Ulla-Maj Wideroos.
Styrelseposterna fördelas på styrelsens konstituerande möte i början av
år 2012.
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FORSKNING

EDGE / FRAMTIDENS MEDIAMARKNAD

De tryckta mediernas framtid är oviss. Mediebranschens grundläggande
fundament diskuteras just nu över hela världen. Forksningsenheten EDGE
vid Handelshögskolan vid ÅA har medieforskning som ett av sina huvudspår.

Tryckt fortfarande relevant
04

Mediebranschen lever i förändringarnas tid. Ett genomgående tema är ett intensivare samspel, och symbioser,
mellan tidigare separata plattformar. Niklas Kiviluoto och Timo Ketonen forskar i mediernas framtid vid forskningsenheten EDGE.
¶¶Att mediebranschen är inne i en
omfattande förändringsfas är ingen nyhet. Men det är fortfarande för
tidigt att dra långtgående slutsatser
om hur landskapet kommer att se
ut när den senaste tidens kostnadsförändringar och ny teknologi som
lanserats under de senaste åren etablerat sig och rotat sig i våra liv på
allvar. De sociala mediernas roll är
uppenbart enorm, men exakt vilken roll de spelar och kommer att
spela är inte klart. Det som är klart
är att tryckta medier står inför ett
paradigmskifte.
– Affärsmodellen för dagstidningar har varit densamma i 170 år.
Nu kommer förändringen, men vi

vet inte hur snabb den kommer att
vara, säger Timo Ketonen, som är en
av förgrundsfigurerna inom forskningsenheten EDGE vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.
EDGE är en forskningsenhet med
syfte att undersöka affärsmodeller
som undergår genomgripande förändringar.
Ketonen är expert på medier efter 18 år i branschen, med fem år
inom bankväsendet innan dess. I
sin kommande doktorsavhandling med titeln "Disruptive business
models in the changing media industry” kommer Ketonen att undersöka konsumenternas mediabeteende och digitalisering samt nya
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affärsmodeller för såväl etablerade
mediaföretag som nya aktörer inom
branschen.
Med i EDGE finns också Niklas Kiviluoto som alldeles strax ska disputera. Han har blivit rekryterad
till mediaforskningsprojektet; hans
närmast liggande arbete inom EDGE är att undersöka hur en mediadag ser ut för människor i olika levnadsskeden: som studeranden, som
arbetstagare och som pensionärer.
– Jag kommer att utnyttja en dagboksmodell där ett urval personer
bokför sina medievanor där de också svarar på frågor som vad, hur och
varför? Vilka medier tar personen
del av under en dag? Vilka fakto-

rer påverkar hur mediavanorna ser
ut under en given dag? Andra frågor
är hur man till exempel kommer till
det man fastnar för, säg en nyhet. Är
det direkt via tidningens hemsida eller via en länk som någon vän satt ut
på Facebook?
– Fas två är att försöka se hur framtiden ser ut. Där används delfimetoden på ett urval personer inom media och andra företag vars jobb är att
försöka förutse och anpassa sig till de
förändringar som ligger framför oss.
Till de nya teknologierna som
länge diskuterats men som nu används allmänt hör läsplattan.
– Läsplattan är intressant i och
med att det är ett sätt för mediabolag
att producera innehåll som de kan ta
betalt för utan att behöva finansiera en tryckt produkt, säger Ketonen.
– Men samtidigt påstår jag att den
tryckta produkten definitivt har en
framtid. Frågan är hur den framtiden kommer att se ut. Men det är alldeles klart att tryckt fysiskt material
har en speciell känsla, tidskrifterna
kommer förmodligen att leva längre
än dagstidningarna i tryckt format.
Enligt Ketonen har det också visat
sig att unga människor värdesätter
den tryckta produkten mera än man
kanske anat.
– Och här kan man kanske nämna Rovios Peter Vesterbacka kommentar. Han säger att för Rovio är en
tryckt produkt lika intressant som en
digital, förutsatt att den säljer. Därför
säljer Angry Birds även i kokboksformat.

Samtidigt
påstår jag att
den tryckta produkten
definitivt har en
framtid. Frågan är
hur den framtiden
kommer att se ut.

– Men vad gäller dagstidningarna
säger en del att dagstidningens tid är
över imorgon medan andra säger att
det kommer att ta en generation, det
vill säga 20 år innan fältet förändras
radikalt.
– Å hela taget betyder det att finansieringsmodellerna måste ses
om. Vad gäller finländska dagstidningar har annonser gett 55 procent
av intäkterna medan prenumeranterna står för 45 procent. Vad gäller
tidskrifter kommer upp till 85 procent av intäkterna från prenumeranter. Men nu har papperskostnaderna
stigit och distributionskostnaderna
stigit ännu mer. Dessutom tillkommer år 2012 en moms på 9 procent
vilket ökar trycket på den gamla affärsmodellen.
Varför vill du forska och doktorera just nu?
– Jag har en karriär bakom mig
med fem år inom banking och 18 år
i mediabranschen. Det är rätt tid att
lära sig något nytt nu. Jag har dessutom varit verksam inom mediebranschens forskningsstiftelse
(Viestintäalan tutkimussäätiö) och
är intresserad av forskning och utveckling.
Hur mycket har det här att göra
med att mycket rör på sig inom mediabranschen just nu?
– Det är naturligtvis det som ligger
bakom. Jag tänker mig bli klar med
min doktorsavhandling 2013–2014.
Niklas Kiviluoto, vad är det som
motiverar dig att arbeta med det här
ämnet?
– Handelshögskolan vid Åbo Akademi har inte tidigare sysslat med
mediaforskning, fältet är alltså nytt.
Och branschen är mycket intressant,
den berör ju allt.
    

INNOVATIONSTÄVLING
¶ Innovationstävlingen Think INK,
som lanserats av Mediebranschens
forskningsstiftelse (Viestintäalan
tutkimussäätiö) erbjuder 100 000
euro för den bästa innovationen för
utvecklandet av tryckt media.
Tävlingsidéerna kan till exempel
handla om en ny typ av reklam, en
mobil tillämpning, webbtjänst, något
som kopplar till ett företags affärsmodell, förvärvsstrategi, en process
eller till en fysisk produkt. Poängen är att idén ger tryckbranschen
nya möjligheter att fungera framgångsrikt.
- Idag används tryckteknik till
många andra områden än till att
trycka tidningar. Man kan även använda trycktekniken till att framställa batterier, elektronik och skärmar. Med digital inkjet-teknologi
kan man "skriva ut" bakelseprydnader, tredimensionella föremål och till
och med mänskliga reservdelar, säger Helene Juhola från Mediebranschens forskningsstiftelse
Läs mer och anmäl dig till tävlingen på www.vkl.fi/thinkink.

DELFIMETODEN
¶ En av de första formaliserade metoderna inom den moderna framtidsforskningen. Metoden
innebär att en panel av experter
upprättas och dessa besvarar sedan var och en för sig ett antal frågor. Svaren sammanställs anonymt,
och experterna har sedan möjlighet
att ändra sina bedömningar i ett antal omgångar. Avsikten är att man,
utan att vissa experters auktoritet inverkar för mycket på de övriga, skall komma fram till en gemensam ståndpunkt – en konsensus
– alternativt tydligt kunna urskilja
grundvalen för olika bedömningar.
- Hämtat från Nationalencyclopedin
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UTBILDNING

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Markus Norrby doktorerar i experimentell kärnfysik i
början av december. Med en bakgrund också i pedagogik och
journalistik kretsar hans intresse inte bara kring atomkärnor.

06

Doktorerande
mångsysslare
i naturvetenskaper
¶¶Kärnfysiker och fem före doktor,
ämneslärare och journalist. Som naturvetare är Markus Norrby mer en
mångsysslare än många andra på
hans institution. Nu disputerar han
med en avhandling i experimentell
kärnfysik om hur alfapartiklar bildar kluster i atomkärnor.
I samband med sina magisterstudier i fysik, läste Markus Norrby som
biämne både pedagogik och masskommunikation med journalistik.
Han har arbetat som assistent på
institutionen, som gymnasie- och
högstadielärare, som vetenskapsjournalist och som lärarutbildare.
Och efter fem års forskning i experimentell kärnfysik samtidigt som
allt det här, disputerar han 9 december med sin avhandling Alpha-Cluster Structures in Medium Light Nuclei.
– I avhandlingen undersöker jag
förekomsten av kluster bestående
av två protoner och två neutroner,

så kallade alfakluster, i medellätta
atomkärnor. Det gör jag med en relativt ny experimentell metod som
baserar sig på spridning i omvänd
geometri.
Metoden har forskare på ÅA sedan 1980-talet utarbetat i samarbete med ryska forskare i Moskva och senare i USA. Disputanden
Markus Norrby har ända från början tilltalats av en mer tillämpad
grundforskning och fick direkt efter magisterexamen en möjlighet att
delta i ett nytt och intressant experimentellt forskningsprojekt på sin
institution. Det är kombinationen
av teori och den experimentella och
mer praktiska biten som lockar honom och han ser med viss oro på hur
grundforskning vid mindre universitet hotas.
– Idag är det några få stora internationella forskningscenter i världen som behöver och får tiotals mil-
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joner i stöd och anslag samtidigt
som till exempel allt fler universitet måste lägga ner sina egna mindre forskningsanläggningar i brist
på sponsorer och andra anslag.  Det
är synd att till exempel kärnfysikforskningen koncentreras till sådana stora men få center eftersom det
finns mycket kvar att göra också för
forskare och intressanta projekt i
mindre anläggningar såsom i Åbo,
säger Norrby.

Pussel med olika stora bitar
Enligt Norrby behövs en fortsatt naturvetenskaplig forskning på olika
nivåer och också till synes enkla och
små projekt kan generera stora och
viktiga resultat.
– Arbetet med att bygga upp
en mer generell teori för hur olika
atomkärnor fungerar, släpar efter
och nu behöver vi flere olika stora
och sorters pusselbitar för att få ihop

07

>> Det behövs mer pedagogisk forskning kring fysik och andra naturvetenskapliga ämnen i skolan. Då kan vi
lättare ta fram nya undervisningsmetoder som till exempel bättre utnyttjar ny teknik och nya medier, säger Markus Norrby (t.h.).
det hela. I det pusslet är mina egna forskningsresultat hoppeligen en
bit, säger Norrby.
Vid sidan av kärnfysik, har han
ända sedan studietiden varit intresserad av att vara både lärare och
journalist. Därför läste han på ÅA i
Vasa både pedagogik och masskommunikation med journalistik som
biämnen under sin studietid.
– Att bli lärare har alltid varit ett

Just nu forskas
det bland annat
intensivt i hur man bättre
kunde utnyttja utbränt
kärnbränsle så att det
inte skulle vara lika farligt
som nu då kärnbränslet
inte längre kan användas
i ett kärnkraftverk.

självklart alternativ för mig. Samtidigt är det viktigt och dessutom
kul att popularisera vetenskapen, så
därför är en av mina drömmar också att få jobba som vetenskapsjournalist.

Mer pedagogisk
ämnesforskning
Norrby var dessutom med då ett nytt
resurscenter för lärare i naturvetenskapliga ämnen startades upp
för några år sedan, och en uppdaterad ämneslärarfortbildning ser han som något mycket viktigt i dagens skola.
– Det behövs mer pedagogisk forskning kring fysik och
andra naturvetenskapliga ämnen i skolan. Då kan vi lättare ta
fram nya undervisningsmetoder som till exempel bättre utnyttjar ny teknik och nya medier.

När Meddelanden från Åbo Akademi ber Markus Norrby ge tips om
heta aktuella frågor inom kärnfysiken, nämner han fusionskraften
och kärnenergifrågor överlag.
– Just nu forskas det bland annat
intensivt i hur man bättre kunde utnyttja utbränt kärnbränsle så att det
inte skulle vara lika farligt som nu då
kärnbränslet inte längre kan användas i ett kärnkraftverk. Det handlar
till exempel om acceleratordriven
kärnkraft och där hoppas jag att mina egna forskningsresultat kan hjälpa till på ett konkret sätt.
Åtminstone ett år till fortsätter Norrby som fysiklärare på Övningsskolan i Vasa. Något han stortrivs med.
– Men om jag får en möjlighet att
delta i något intressant forskningsprojekt utomlands, är det nog ett bra
alternativ det med.
text & foto Ari Nykvist
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FORSKNING

OPTIMERINGS- OCH SYSTEMTEKNIK

Algoritmer framtagna för lösningar på optimeringsproblem bidrar med
enorma inbesparningar när de tillämpas på industriprocesser.

"Processer som kan
optimeras finns överallt"
08

¶¶Optimerings- och systemteknik
vid Åbo Akademi är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp inom Fakultetsområdet för naturvetenskap
och teknik. Enheten är utnämnd till
spetsforskningsenhet vid ÅA under
2010–14. Forskningsgruppen fokuserar på teorier, metoder och algoritmer inom systemteknik, optimering och statistik, samt deras
tillämpningar.
Meddelanden från Åbo Akademi
bekantar sig med en av forskarna på
enheten, FD Andreas Lundell. Ämnet visar sig vara svårt för en oinvigd.
Utdrag ur beskrivningen av Andreas Lundells forskningsprojekt:
"Here, a method for solving nonconvex mixed integer nonlinear programming (MINLP) problems containing
smooth functions to global optimality is investigated. Instead of applying
a spatial branch-and-bound strategy,
reformulation techniques are utilized to
obtain convex overestimations…”
Jag läser beskrivningen och förstår näst intill noll om vad du håller på med. Optimering. Det ordet
förstår jag.
– Det är ofta svårt för någon som
inte är direkt insatt i ett forskningsområde att exakt förstå vad det
handlar om. Förenklat sagt är op-

timering en del av den tillämpade
matematiken med många praktiska tillämpningar. Matematiskt beskrivet försöker man hitta det maximala eller minimala värdet på en
funktion, som exempelvis motsvarar vinsten eller kostnaden, dock
under den begränsningen att vissa
bivillkor är uppfyllda.
– Mer specifikt så handlar mitt
forskningsområde alltså om global
optimering.
Vilken roll spelar ordet ”global”
här? Är det en geografisk markering? Globala frågor?
– Nej, det handlar om egenskapen
hos en funnen lösning. Ett optimeringsproblem kan ha många lokala
lösningar som är optimala i lösningens omgivning utan att för den skull
vara den bästa lösningen på problemet. En global lösning är däremot
den garanterat bästa lösningen på
ett optimeringsproblem.
– Det jag gör är alltså att utveckla metoder, eller så kallade algoritmer, för att kunna bestämma dessa
globala lösningar.
Har du en idé om hur problemen
ser ut, rent konkret, eller är det alltid ett abstrakt matematiskt problem som du jobbar med?
– De problem jag jobbar med är
oftast rent matematiska. De är alltså
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inte specifika problem utan en viss
allmän problemklass. Detta ger den
fördelen att metoderna som utvecklas kan tillämpas på alla problem av
denna typ.
Du går alltså inte ut på fältet för att
slå fast omständigheterna som ska
formaliseras?
– Nej, för mig är den faktiska til�lämpningen inte avgörande. Det jag
gör är att bidra med en algoritm med
vilken man kan lösa en viss typ av
optimeringsproblem.
Kan du ge exempel på hur optimeringsproblem ser ut i praktiken?
– Processer som kan optimeras
finns överallt. I vår forskningsgrupp
har vi satsat på att utveckla metoder
för optimeringsproblem som innehåller exempelvis trigonometriska
funktioner. Sådana problem är periodiska och är oftast väldigt svåra
att lösa eftersom de kan ha många
lokala lösningar. Denna typ av problem hittar man till exempel inom
läkemedelsindustrin när man studerar hur väl molekyler fäster vid
varandra. Man kan ha ett tusental
kandidater till nya läkemedel man
potentiellt kan experimentera med
för att få fram en ny produkt. Varje
experiment kostar väldigt mycket
pengar och tid. Genom att först göra
optimeringsundersökningar är det
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   lokalt optimeringsproblem och ett globalt optimeringsproblem. Post doc Andreas Lundell pekar på en global variant.
möjligt att reducera antalet kandidater till
en handfull.
– En annan tillämpning, som utvecklats av professor Tapio Westerlund på anläggnings- och systemteknik, är produktionsplanering och optimering vid
Outokumpus Stainless-fabrik för rostfritt
stål i Torneå. Där handlar optimeringsproblemet om hur man skär ut den rostfria
stålprodukten i önskade dimensioner ur
valsad metallplåt och samtidigt åstadkommer så lite spill som möjligt.
Som att skära ut pepparkakor ur en pepparkaksdeg?
– Något i den stilen. Men i mycket större
skala, eftersom de valsade plåtarna kan vara upp till en halv kilometer långa, dimensionerna som ska skäras ut varierar och ett
mycket stort antal beställningar,flera tusen per dygn, kontinuerligt kommer till
fabriken.
– Produktionstakten och antalet beställningar är så stor att det är omöjligt att manuellt bestämma hur plåtarna ska skäras
ut. Istället har man då skapat en matematisk modell som beskriver processen, och

genom att lösa optimeringsproblemet fås
en optimal produktionsplan som minimerar svinnet. Tillämpningen har varit i kontinuerligt bruk i flera år och har lett till besparingar i mångmiljonklassen.
– Ytterligare ett exempel som nyligen
studerats är planering av kemiska reaktorer för industrin. Hur väljer man bästa möjliga reaktor, det vill säga en reaktor som är maximalt optimerad för ett givet
behov.
Det betyder rätt storlek? Och rätt storlek betyder anpassning till den produktmängd som ska produceras?
– Till exempel. Och rätt produktmängd
är beroende av hur mycket av produkten
man kan sälja, man vill alltså inte överproducera. Detta ger ett optimeringsproblem med en mängd variabler som reaktorns storlek eller typ, och det gäller alltså
att hitta de värden på dessa variabler som
exempelvis minimerar inköps- eller driftkostnaderna för reaktorn.
    

SEMINARIUM
¶ Spetsforskningsenheten Optimeringsoch systemteknik vid
Åbo Akademi ordnar ett en-dags seminarium torsdagen den
8 december i Auditorium Ringbom, Axelia II.
Professor Ignacio
Grossman från Carnegi Mellon University inleder med två föreläsningar. Seminariet fortsätter
på eftermiddagen med
post doc forskare och
doktorander som ger
presentationer som behandlar deras respektive
forskningsområden.
Seminariet är öppet
för alla intresserade.

   

  

ÅA-EXPERT

NATURMATERIALTEKNIK

Under tio månader intensivutbildas fyra studenter från Chiles största
producent av pappersmassa, Arauco, vid ämnet naturmaterialteknik vid
ÅA. Utbildningen är en del av det nystartade ÅA-expert-programmet.

Framtida pappersexperter
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Akademilektor Jan gustafsson och chilenarna Tomas Nunez, Camila Honorato och Christian Sieveking.
¶¶Camila Honorato, Christian Sieveking, Eduardo Keim och Tomas
Nunez är utvalda av det chilenska
bolaget Arauco för att studera ämnen som relaterar till massa och
papper vid huvudämnet naturmateriateknik på institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi. Aracuo
är den största producenten av pappersmassa i Chile. Arauco har dessutom länkar till Norden och Finland
via ett gemensamt bygge av en av
världens största massafabriker tillsammans med Stora Enso. De fyra studerandena valdes ut ur en stor
pool frivilliga. Åbo Akademi valdes
ut som deras studieort efter en genomgång av europeiska och nordamerikanska universitet. ÅA anses
av Arauco vara den bäst lämpade
platsen för bolagets framtida nyckelpersonal att lära sig fiber- , pappers- och naturmaterialteknologi och -kemi. Det är särskilt de tre

ÅA- laboratorierna inom Fiber- och
cellulosateknologi, Trä- och papperskemi, och Pappersförädling
som intresserar Aracuo.  
– Jag tänker mig att jag ska lära
mig lösa olika problem inom bolaget med den kunskap jag får under
min utbildning här, säger Camila
Honorato.
– Jag är utbildad processingenjör,
det jag lär mig här är direkt relaterat till det jag studerat tidigare, säger Christian Sieveking.
– Innan jag kom hit arbetade jag i
ett par månader med ett bioenergiprojekt, säger Tomas Nunez.
De tre studerandena som närvarar vid intervjun är nöjda med sina studier under de två månader de
hittills varit i Åbo. Dock säger de att
studietakten varit krävande. Det
är fråga om ett tio månader studieprogram som ÅA har skräddarsytt
för de chilenska studerandena. Ar-
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acuo finansierar studerandenas vistelse i Finland.  Programmet heter
ÅA Expert och är öppet för bolag inom skogsindustrin som ett avancerat utbildningsprogram för personal med framtida chefsuppgifter.
Arauco kommer nästa år att sända
ytterligare fem studenter för utbildning. Även andra bolag är intresserade av att delta nästa år.
– Nuförtiden är det rätt få finländska studeranden inser möjligheterna som finns inom cellulosaindustrin, säger akademilektor Jan
Gustafsson.
– Ett program som det här belyser
de möjligheterna. ÅA får bra studeranden som vi annars inte skulle få.
Och eftersom många bolag visat intresse att sända studeranden hit betyder det att vi gör någonting rätt.
Chef för ÅA-expert programmet är
professor Pedro Fardim.
text & foto Marcus Prest
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NOTISER

NOTERAT
Professor Markku Suksi
till justitieministeriet

Pia Vuorela får Albert Wuokkopriset för andra gången

¶ Professor Markku Suksi vid rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo
Akademi blir utvecklingschef vid justitieministeriets demokrati- och språkenhet. Suksi kommer att ansvara
för språkärenden vid ministeriet och
fungera som generalsekreterare för
språkdelegationen.
Markku Suksi har språkliga rättigheter som specialområde. Han kommer att jobba med bland annat en nationell språkstrategi och de språkliga
konsekvenserna av kommunreformen.
Anställningen pågår till slutet av
2012.

¶ Farmaceutiska föreningen i Finland
har beviljat årets Albert Wuokko-pris
till professor Pia Vuorela. I prismotiveringen heter det bland annat att Pia
Vuorela ”starkt utvecklat den svenskspråkiga undervisningen och forskningen inom farmacin i landet. Hon är
en av huvudarkitekterna för magisterutbildningen i biovetenskap med inriktning farmaci, som denna höst startat i Åbo. Den status farmacin nu fått
inom universitetet utgör en garanti för
det svenskspråkiga kunnandet inom
facket även i framtiden.”
Pia Vuorela innehar lärostolen i farmaceutisk kemi vid Åbo Akademi och
leder den farmaceutiska undervisningen och forskningen inom området
vid universitetet.
Professor Vuorela har ofta kalllats till expert- och förtroendeuppdrag, såväl i Finland som utomlands.
Hon är viceordförande i den finska
farmakopénämnden och medlem i
Forskningsrådet för hälsa inom Finlands Akademi. Hon fungerar som
sakkunnig för flera vetenskapliga publikationsserier och organisationskommittéer för kongresser och andra
vetenskapliga möten.
Pia Vuorela har även varit aktiv inom vetenskaplig föreningsverksamhet i hemlandet och utomlands. Hon
har till exempel varit ordförande för
Farmaceutiska Föreningen i Finland

ÅA-forskare stöds av HTF:s
Forskningsstiftelse
¶ M.Sc. Muhammad Nazrul Islam vid
Åbo Akademi har beviljats 4 000 euro
av HTS:s Forskningsstiftelse.
Hans forskning går under namnet ”Semiotics Perception on Web Interfaces: Evaluation and Optimization of Web Usability and End User
Experience” och han forskar under
akademilektor Franck Tetard som är
ämnesansvarig vid ämnet informationssystem vid ÅA.
HTF:s Forskningsstiftelse stöder i år
avhandlingsforskning som relaterar till
informationsteknologi och informationssystem med totalt 59 000 euro.

ÅA fick forskningsanslag
från webbföretaget Amazon
¶ Det amerikanska webbföretaget Amazon har nyligen tilldelat Åbo Akademi ett forskningsanslag på $15 000 i form
av kredit till Amazons webbtjänster. Forskarna från Åbo
Akademi kommer att använda bidraget inom ramen för
TIVIT:s forskningsprogram (Cloud Software Finland) och för
att utföra stora experiment med Amazons datormolninfrastruktur för att studera:
- Fördelning av videoomkodning i datormolnet

11
  .
1998–2006 och medlem av styrelsen
samt viceordförande för den europeiska takorganisationen för vetenskapliga föreningar inom farmacin, European Federation for Pharmaceutical
Sciences.
Detta är den första gången som Farmaceutiska Föreningen i Finland har
beslutat tilldela Albert Wuokko-priset till samma person två gånger. Pia
Vuorela fick sitt första Wuokko-pris år
1992, då för sina förtjänster som ung
forskare.
Albert Wuokko priset är symboliskt det mest prestigefyllda priset inom farmacin i Finland. Priset utdelades
under Farmacidagarnas öppningsceremoni 18.11.2011.

- Prestanda- och skalbarhetstestning av datormolnstjänster
- Automatisk skalning och proviantering av datormolnsresurser baserade på belastningen av slutanvändarna
Alla publikationer och resultat erhållna av Åbo Akademi i
Cloud Software Finland-projektet är tillgängliga på research.
it.abo.fi/projects/cloud
Cloud Software Finland är ett fyra-årigt forskingsprojekt
av TIVIT som fokuserar på utveckling av olika områden inom datormolnstjänster. Forskingsprojektet finansieras av
TEKES.
   

  

BERÄKNINGAR

REDOVISNING OCH OPTIMERINGSSYSTEM

Ralf Östermark fick under hösten 200 000 timmars beräkningstid på
superdatorn JUGENE vid Forschungszentrum Jülich i Jülich, Tyskland. Det
innebar ett steg framåt för beräkningsplattformen ”The Genetic Hybrid
Algorithm”, GHA.

Tunga beräkningar
och snabba datorer
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¶¶Superdatorer består av en stor samling
ihopkopplade datorer och används till att
förkorta beräkningstiden i tunga beräkningar. Superdatorn JUGENE består av
294 912 processorkärnor med ett sammanlagt minne på 147 terabyte och en databehandlingskapacitet på en biljard flyttalsoperationer per sekund. Med andra ord: den
är stor och snabb.
– I praktiken är datorn en stor hall med
maskiner och kylsystem, för maskinerna går
heta, säger Ralf Östermark, professor i finansiell redovisning och optimeringssystem.
Där en vanlig hemmadator använder en
eller två processorer, hade Östermark getts
tillgång till knappt 70 000 processorer i JUGENE. Målsättningen var att påvisa beräkningsplattformen GHA:s skalbarhet, det vill
säga att den är utbyggbar så att prestandan
förbättras då antalet processorer ökar.
– Tvåhundratusen timmar låter som en
enormt lång tid, men tiden räknas för den
totala maskinanvändningen. Tre till fyra en
timme långa körningar med drygt 60 000
processorer konsumerar denna kvot.
Han hann påvisa skalbarhet med 65 536
processorer, innan den tilldelade kvoten
blev fylld. I själva verket låg den sista testkörningen i kö drygt tre veckor och utfördes
först två veckor efter projektets deadline.
– Jag nådde målet att påvisa skalbarhet
med ett stort antal processorkärnor, säger
Östermark.
– Jag hade gärna testat GHA med alla
drygt 290 000 processorer då programmet
i sig inte utgör en begränsning. Processorns
centralminnesbehov och filanvändning kan
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göras oberoende av det använda antalet processorer med hjälp av plattformens inbyggda egenskaper.

Verktyg för redovisning
och finansiering
Beräkningsplattformen GHA är ett allmänt verktyg för numeriska beräkningar
som Östermark utvecklat för användning
i högprestandaberäkningar inom redovisning och finansiering. Riskminimering, optimering och företagsekonomiskt beslutsfattande är områden där tunga beräkningar
ofta bör ske snabbt och effektivt. Plattformen kan användas till att uppskatta risker
då man beaktar variationen i till exempel
priser, räntor, löner och valutakurser.
– Dessutom har jag arbetat på att ta fram

Professor Ralf
Östermarks arbete med beräkningsplattformen
GHA har varit långvarigt. För tillfället är plattformen
kopplad till 17 stödbibliotek med matematiska stödalgoritmer.

en flerperiodisk portföljmodell. Dagens enperiodiska jämviktsmodeller utgår från en
förenkling som är omöjlig att upprätthålla
i praktiken. Genom att kontrollera portföljens downside-risk med fuzzy logik kan vi
beakta fasta och rörliga transaktionskostnader utan att portföljmodellen blir matematiskt ohanterlig, säger Östermark.
– En flerperiodisk modell inbegriper avancerade beräkningsproblem inom tidsserieanalys och optimering.
Förutom i portföljval har Östermarks
plattform betydelse i kvantifiering av företagets riskyta, ett allt viktigare område inom redovisning och finansiering.
– Tunga beräkningar där matematisk programmering sammankopplas med till exempel Monte Carlo-simuleringar blir snabbt
alltför tidskrävande med endast en processor.
Sedan år 2005 har Ralf Östermark jobbat
med att koppla stödbibliotek inom matematisk programmering och statistik till GHA.
Biblioteken är för tillfället 17 stycken och består av matematiska stödalgoritmer, som
utvecklats bland annat av Östermark själv
och av olika forskargrupper vid universiteten i Stanford, USA, och Bayreuth, Tyskland. En inbyggd acceleratorfunktion har
gjort det möjligt att påvisa systemets skalbarhet i olikartade beräkningsproblem.
Plattformens rigorösa uppbyggnad gör att
GHA lämpar sig väl också inom till exempel
statistik, fysik och teknik.
– Tack vare acceleratorfunktionen kan
forskaren fokusera på frågan “hur kan jag
lösa detta numeriska problem med hjälp
av de bästa algoritmerna som finns i världen?” Det finns inte många program som
kan tackla denna fråga.
Östermark kom till Åbo Akademi efter att
ha jobbat med bland annat systemutveckling och programmering som kontorschef,
budgetchef och företagsanalytiker i olika

GHA
¶ Beräkningsplattformen GHA har utvecklats på CSC:s superdatorer
och vid Åbo Akademis centraldatorer sedan början av 2000-talet. Den
består av en flexibel huvudalgoritm och en uppsättning matematiska
och statistiska stödbibliotek som kopplas till algoritmen beroende på beräkningsproblemet.
Som en del av arbetet har Ralf Östermark visat att vektorvärderade
tidsseriemodeller kan skattas effektivt med hjälp av parallella processorer, samt att komplicerade MINLP-problem (Mixed-Integer-Nonlinear
Optimization) som uppstår i portföljoptimering kan förenklas.
I komplicerade MINLP-problem kan sökträdet bli enormt om man endast har tillgång till en processor.
– MINLP-problem kan förenklas betydligt genom användande av hybrida modeller där artificiell intelligens sammankopplas med matematiska algoritmer för icke-linjär optimering, säger Östermark.
– Om antalet processorer är tillräckligt kan det blandade heltalsproblemet förenklas till lokala icke-linjära optimeringsproblem genom till exempel binär eller så kallad Gray-kodning. Genom Gray-kodning kan man
i flera relevanta fall identifiera alla punkter i den Kartesiska sökrymd som
optimeringsproblemet representerar och fördela arbetsbördan mellan
processorerna.
GHA är en av de få plattformar som får använda alla tillgängliga processorer – för närvarande 4 048 till antalet – på den massivt parallella
superdatorn Cray XT i statliga IT-centret för vetenskap CSC i Helsingfors
(http://www.csc.fi/english/research/Computing_services/computing/servers/louhi_scalability). Cray XT hör till de 500 effektivaste superdatorerna i världen (http://www.top500.org).
Superdatortesten har utförts inom ramen för PRACE (Partnership for
Advanced Computing in Europe). Beräkningskvoten tilldelas av en expertpanel utifrån en ansökan som skall påvisa hög vetenskaplig standard
och tidigare skalbarhetsresultat.

företag. Grunden för arbetet med parallell
programmering lades i samarbete med dåtida KTF:s ingenjörer och experter vid CSC,
Center for Scientific Computing.
– Jag har under åren fått stor hjälp från
CSC och av datacentralen vid ÅA. Basversionen av plattformen börjar nu vara klar. Det
har varit ett oerhört tidskrävande arbete.
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Vem är akademin till för?

14

¶ Nu när det andra året sedan strukturreformen infördes snart är till ända finns det skäl att reflektera över vad
denna lett till. Som redan påpekades
när allt igångsattes var den nya strukturen modellerad på företaget/fabriken
där ”chefer” på olika nivåer planerar
verksamheten och ser till att planerna förverkligas. I stor hast stuvade man
vid Akademin om den administrativa
personalen och inrättade en rad chefsbefattningar i hierarkisk ordning. På ett
bräde avskaffades det tidigare kollegiala styret där ett flertal i forskning och
undervisning – universitetets uppgift –
insatta lärare fanns representerade och
kunde bidra med sin sakkunskap. Universitetet ”producerar” ju inte ”varor”
likt vilket som helst företag. Kunskapsöverföring människor emellan bygger
på dialog mellan lärare och student och
denna komplicerade process kan inte
formaliseras i ”styrdokument”.
Visserligen lät man ett rumphugget råd kvarstå i strukturen (som till
och med fick kallas fakultetsråd) men
detta överflyglades av de befogenheter som gavs prefekten, som nu fick
chefsbefattning.
I HFs råd finns nu förutom prefekten
(en professor) endast 3 andra professorer (av 14 ämnen finns således bara
4 representerade av en ämneskunnig
professor). Den så kallade mellankategorin gör inte representationen större
– endast ett ämne tillkom med representanter. Detta slimmade råd (5 ämnen av 14) har inte kunnat motverka
det chefsstyre som utvecklats vid fakulteten. Smidigheten som skulle uppstå med ”mindre representation” och
göra verksamheten ”effektivare” öppnade också för dekretstyre och ledde
till att beslut kunde tas utan förankring
hos de berörda.
   

I Meddelanden 28.10 (nr 15) förekommer en intervju med HFs prefekt
Urpo Nikanne, sekunderad av ekonomichef Mona Wickström där ett av
dem utarbetat förslag/plan till ”strukturomvandling” av fakulteten beskrivs.
”Planen” presenterades för ämnesansvariga på ett möte 20.10 och väckte
både förvåning och allmänt motstånd.
Nyindelningen av ämnena där en professor skulle göras ”ämnesansvarig”
för flera olika ämnen vittnade om en
syn på universitetet som om det var
en folkhögskola eller ett yrkesinstitut.
”Gemensamma grundkurser” aviserades till exempel för olika språk. Vad
skulle de gå ut på? Ja, alla språk är ju...
språk. Svaret fick oss att häpna. Det
kändes inte bara pinsamt att utsättas
för sådan planering, det var intellektuellt förnedrande.
Ingen större analysförmåga behövdes för att inse att bakom detta sammanförande av helt olika discipliner
stod problemen med att få HFs ekonomi att gå ihop. I en snar framtid hägrade pensionsavgångar som kunde
minska på lönekostnaderna. Ämnen
kunde klara sig med ”mindre personal”
om de sammanfördes, tyckte tydligen den som inte riktigt begrep vad ett
universitet är.
Och frågan inställer sig: Vem är Akademin till för? Är det inte meningen att
vi här skall förmedla högklassig undervisning som kan mäta sig med internationell sådan? Om man nu skär ned i
lärarkategorin kommer detta att snart
att avspeglas i undervisningen, i uppläggningen av den och i kvaliteten. Vill
någon alls studera vid ÅA om här inte finns framstående specialister i ämnena?
Är det då inte möjligt att börja syna
någon annan personalkategori och se

  

om sammanförande av uppgifter och
nedskärning av onödiga funktioner
kunde förbilliga kostnaderna?
I Finland skedde under tiden 1995–
2009 en oerhörd framryckning av
administrativ personal, byråkrater,
i jämförelse med dem som stod för
kärnverksamheten. ÅA är här inget undantag. Denna tendens har rentav exploderat med strukturreformen.
Genom indelningar som sträckte sig
över geografiskt stora områden (ÅboVasa) hamnade till exempel HFs personalchef i Vasa. Strax behövdes en
personalsekreterare i Åbo. Efter en tid
visade det sig att det blev ogörligt för
personalchefen att resa till Åbo för alla möten – sekreteraren utnämndes till
personalchef. Då befanns det att den
i hast anställda personen behövde en
sekreterare för att skriva föredragningar och protokoll som ju hos oss
författas på svenska. Detta är bara ett
exempel på hur byråkraterna förmerar
sig. Det är inte länge sedan en fakultetssekreterare (sedermera upphöjd
till fakultetsdirektör) klarade av det
som 4 personer nu ägnar sig åt.
Ett exempel på en hel verksamhet
som gott kunde slopas är den åbäkiga MinPlan. Inte det att kurserna finns
på nätet, förstås, utan kravet på studenterna att ”göra upp en plan” som
sedan skall godkännas av lärarna och
kontrolleras av administrativ personal
som också skall ”utbilda” i detta planskrivande. Studenter har redan börjat strunta i denna planverksamhet,
de har snabbt insett att det enda som
gäller är de kurser de går på och tenterar (införda i Teres). Planeringen är
fiktiv.
Ännu mer fiktiv är den timrapportering (arbetstidsallokering) som påtvingats oss enligt vissa av byråkrater

ALUMNER ORDNAR BAL
uppgjorda mönster. Som om antalet
arbetstimmar garanterade att ett fullgott arbete blivit gjort. Något sådant
kan bara den tro som inte har en aning
om kreativ verksamhet (vilket forskning och undervisning är). Det är bara vid det löpande bandet i en fabrik
som antalet timmar direkt kan sättas
i relation till ”färdigställandet av produkten”.
En stor mängd byråkrater ägnar
sig också åt att ”utveckla utbildningen”. Lärarkåren förväntas sitta på möten där formella mönster för uppgörande av kurser eller ”uppföljning” av
kursutvärderingar presenteras. Presentatörerna har sällan själva undervisat men de har läst på i manualer och
”styrdokument”. De ser sig själv som
”managers” i ett företag.
Det har alltså vuxit upp en parallellorganisation av byråkrater vid universitetet som genom strukturreformen
blivit självgående och förmerats. Vi får
aldrig veta vilka kostnader hela denna
kohort betingar – ”lönerna är hemliga”.
Universitetet får inga särskilda
pengar för sin administrativa personal.
Byråkraterna skall betalas med samma medel som tilldelas oss genom
”resultaten” (examina, publikationer),
det vill säga den verksamhet som utförs av forskarna och lärarna.
Är det inte dags att diskutera nedskärningar inom andra sektorer än lärarkåren? Om vi vill att Akademin skall
överleva som ett universitet? Och
varför dölja nedskärningarna under
rubriken ”förändringsarbete”.
barbara lönnqvist
professor i ryska, f.d. prodekanus, dekanus för hf, f.d. prefekt
för institutionen för språk och
kultur

¶¶Brahebalen har ordnats vartannat år sedan 2004. I början av
2012 är det dags för den femte i
ordningen, då balen går av stapeln i Kåren lördagen den 28 januari med start klockan 18.30.
– Brahebalen är Akademiföreningen Åbo Akademikers stora
fest. Det är lite speciellt i år i och
med att föreningen, som förresten är landets äldsta alumnförening, fyller nittio år, säger alumnkoordinator Ingela Ollas.
Till programmet hör en festmiddag som serveras av sjungande servitörer från Brahe Djäknar.
Efter middagen fortsätter festen
med mingel och dans till musik av
Moonlighters, och dessutom uppträder en artist som hålls hemlig
fram till festen.
– Överraskningsgästen är på
väg till Finland enkom för det här.
Jag vill inte säga mera, men det
handlar om en person som är ett
musikaliskt stjärnskott.
Balen är av typen akademisk

årsfest. Klädkoden är frack eller mörk kostym för män, medan kvinnorna bär långklänning.
Festen riktar sig till alumner, ÅAanställda och -vänner, samt alla
andra som känner någon anknytning till akademin.
Balen kostar 85 euro per person
och anmälningar görs senast den
19 december.
– Anmälningar har kommit
från runtom i Svenskfinland och
från Sverige, och fler droppar in i
strid ström. Vi är för tillfället uppe i 110 anmälningar och dessutom finns det obekräftade reserveringar, så det gäller att rappa på,
säger Ollas.
– Man samlar ihop ett gäng man
vill festa med och anmäler sig. Vi
beaktar önskemål om bordsplacering så långt det går.
Anmälningar görs via www.
abo.fi/aboakademiker, per telefon
050-409 64 26 eller per e-post på
ingela.ollas@abo.fi.
Text Nicklas Hägen

Klackarna i taket på Brahebalen 2010. Sång och dans står på programmet också denna gång.
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VECKANS SKRIBENT

HEIDI VON WRIGHT

Översättning av poesi är ett kreativt arbete som förhoppningsvis ger
dikten en ny och livskraftig form. Veckans skribent Heidi von Wright har
inspirerats av havets geléklumpar.

16

Om maneter och
dikter, och en hel
del annat

D

et var en varm sensommardag, jag har
svårt att urskilja om
det var augusti eller september. Medan jag stod i färjkön lyssnade jag på
radio, det var nyheter. Inte oväntat
om samarbetsförhandlingar, nedskärningar, uppsägningar och sammanslagningar. En stund senare
satt jag på M/S Aura mellan Kasnäs
och Långnäs i Åbolands skärgård.
En pojke, på kanske fem år, tittade
ner från däck, gav ifrån sig ett utrop:
”Vilken manetsoppa!”. Jag tänkte
inte mer på det, drack upp mitt kaffe, läste en tidning och småpratade med någon medpassagerare. Så
tittade jag över räcket och ner i det
blå-grönt brunskimrande havet. Ja
minsann, fler öronmaneter än jag
hade kunnat tänka mig. Tillsynes
oändligt många, och manetsoppan
fortsatte under en stor del av den
knappt halvtimmes långa resan.
När nobelpriset i litteratur offentliggjordes flera torsdagar senare

tänkte jag att manetsoppan var ett
tecken. Maneter och Tomas Tranströmers dikter hör ihop. Men tecken är alltid lättare att urskilja i efterskott. Sammanträffanden är kanske
mer passande att prata om. Och en
del år är maneterna många gånger
fler än andra år.

N

är jag ytterligare några månader senare, en
solig eftermiddag i
november, anländer
till Visby sköljer manetfria vågor in över stränderna.
Jag vandrar längs stränderna lägger
märke till färggranna organiska ansamlingar, tång och sjögräs, i olika
stadier av förruttnelse. På nätterna
drömmer jag, som alltid när jag vistas på främmande orter, fram märkliga historier.
Jag befinner mig i Visby, inte bara
för att promenera och drömma utan främst för att skriva. På bordet i
biblioteket vid Östersjöns författaroch översättarcentrum ligger en
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hög böcker, med en matt skyddsplast. ”Ett drömseminarium” heter boken som utgivits av centret
2002, redaktör för skriften var den
tyska poeten och översättaren Richard Pietrass. Det är en vänbok tillägnad Tomas Tranströmer. Boken
innehåller essäer, minnen och dikter tillägnade Tranströmer, samt ett
urval av Tranströmers dikter översatta till estniska, lettiska, polska,
ryska, tyska och japanska. Jag sätter mig ner för att läsa.

S

enare den där somriga
dagen, när manetsoppan hade överraskat den
lilla pojken och många
fler, stod jag vid vattenbrynet och försökte försiktigt flytta de flytande maneterna som förirrat sig in bland strandstenarna. Men
förgäves, fler och fler dök de upp.
Jag lyfte en kall geléklump, vägde
den i handen, kände efter. Brände
den, brände den inte, inte ens lite?
De små nässelcellerna, jag ville så

gärna känna av dem. Men gjorde det
inte. Det gör inte människohanden.
Jag doppade den tog upp den igen,
tänkte på Tranströmers dikt Östersjöar där han beskriver maneter
som blommor vid en begravning till
havs, ”tar man upp dem ur vattnet/
försvinner all form hos dem, som
när en obeskrivlig sanning/ lyfts
upp ur tystnaden och formuleras till
död gelé, ja de är/ oöversättliga, de
måste stanna i sitt element”. Försiktigt återbördade jag den till sitt
element, satte ner den en bit ifrån
stranden. Tänkte på de havsbegravningar som ägt rum i de här vattnen.
Hoppades att maneten levande pulserade iväg åt ett annat håll.

I

”Ett drömseminarium” fastnar jag för professor Leonard
Neugers text där han berättar om när han träffade Tranströmer i början av 1980-talet. Neuger, som kom till Sverige
1983, hade inte vistats länge i Sverige när han fick i uppdrag att översätta ett antal av Tranströmers dikter till polska. Jag citerar: ”Hur som
helst förstår jag inte ett dugg, och
Tomas måste ha frågat om jag vis-

Jag lyfte en kall
geléklump, vägde
den i handen, kände efter.
Brände den, brände den
inte, inte ens lite? De små
nässelcellerna, jag ville
så gärna känna av dem.

ste vad 'manet' betyder, för han sitter vid mitt skrivbord och tecknar
en manet i två perspektiv.”
Jag tar fram min anteckningsbok
och skissar ner en manet ut två perspektiv, så som jag föreställer mig
att Tranströmer gjorde, från sidan
och uppifrån. Plötsligt minns jag.

J

ag var något år äldre än pojken med manetsoppan. Satt
med min orangea flytväst i
en roddbåt. Någon annan
rodde. Jag lät handen röra
vid vattenytan medan vi gled fram.
Kanske såg jag på medan någon tog
upp ett nät, kanske fick jag prova ta
upp nätet.
Medan jag satt och spanade ner
i vattnet, såg jag det konstiga, det
obekanta, någonting cirkelformat
med ett tydligt mönster. Jag blev
förvånad, hade ingen aning om vad
det var. Ingen av de andra i båten
hade sett något som levde upp till
min beskrivning. Vi rodde runt en
stund, på jakt efter det okända.
”Det var säkert en manet, en
öronmanet”, så någon sedan. En
manet, en öronmanet.

N

euger fortsätter i sin text kring
översättandet: ”Ja,
substantiven finns
på bilder, tecknade, klottrade och följaktligen förevigade, medan verben, dem
hör jag som Tomas röst”. Jag ser
scenen framför mig. En poet och
en översättare i det kreativa ar-

bete som poesiöversättning innebär. Jag föreställer mig hur de arbetar sig fram mot lösningar hittar
sitt gemensamma språk, för att sedan kunna översätta bilderna och
ljuden.
Här avbryts jag abrupt av en radio
någonstans i bakgrunden. Nyheter
om sammanslagningar, nedskärningar, uppsägningar och samarbetsförhandlingar fyller etern och
för en stund mina tankar. En stund senare en
diskussion om språket
på bloggar, där det mesta verkar vara underbart,
vackert, ljuvligt, och sjukt
härligt.
Och på något sätt ska
de här världsbilderna gå VECKANS
att kombinera, fläta sam- SKRIBENT
man. Och jag funderar på ÄR Heidi
hur bedrägliga orden i de von Wright,
där sammanhangen är. författare
Och på dikterna, jag fun- och studederar om de är som Tran- rande i fiströmers maneter, oö- losofi och
versättliga och tvungna konstveatt stanna i sitt element. tenskap vid
Det tror jag inte. Men där Åbo Akai lyftet, i översättning- demi.
en, händer något och förhoppningsvis dör dikten inte, utan
blir livskraftig också i sin nya form.
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DISPUTATIONER

TEKNISK POLYMERKEMI

TEKNISK KEMI OCH REAKTIONS

DI Jie Duanmu disputerar i teknisk polymerkemi fredagen
den 25 november på avhandlingen Bio-Composites Based on
Cellulose Fibers and Potato Starch Modified with Allylglycidyl
Ether.

18

¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i audSalin,
Axelia. Opponent är
prof.  , Luleå tekniska
universitet, och som
kustos fungerar prof.
- .
Så här sammanfattar Jie Duanmu själv sin avhandling:
”I ekonomier runt om i världen kämpar man med problem gällande sinande råoljekällor och ett stigande pris på
råolja, samtidigt som stora volymer
inert plastavfall överbelastar soptippar
och miljön. Detta har lett till ett ökat intresse för utvecklingen av nya, eventuellt nedbrytbara materialalternativ
som kan ersätta de traditionella petroleumbaserade plastprodukterna. Det
talas om en hållbar materialutveckling
utav naturvänliga, ”gröna” plastmaterial, som baserar sig på årligen förnyelsebara råmaterial erhållna ur materialströmmar från växtriket.
Stärkelse och cellulosa är i naturen
rikligt förekommande polysackarider,
som är en sorts biopolymer. Cellulosa används bland annat för framställning av både termoplastiska plaster,
såsom cellulosaestrar, samt som förstärkande fiberprodukter i kompositmaterial. Såsom termoplastisk cellulosa måste även stärkelse modifieras
genom diverse kemiska substitutionsreaktioner för att kunna smältprocesseras med traditionella plastbearbetningsmetoder. Förutom med kemisk
modifikation kan stärkelsens termoplastiska egenskaper förbättras genom användningen av olika mjukgörare, till exempel glycerol eller vatten.
I avhandlingen utvecklades och un   

dersöktes hur potatisstärkelse tillsammans med cellulosafibrer i form av blekt långfiber
samt mikrofibrillärt cellulosa
kan kombineras till mekaniskt
hållfasta kompositmaterial som bättre kan bestå fuktiga betingelser. Den utvecklade stärkelsekompositen är
såtillvida unik att litteraturen inte känner till dylika armerade härdplastmaterial gjorda på stärkelse och cellulosafibrer.”

  

M.Sc. Bright T. Kusema
disputerar i teknisk kemi och
reaktionsteknik måndagen den
28 november på avhandlingen
Catalytic transformation of
arabinogalactan, its oligomers
and monomers into valuable
chemicals.

¶ Disputationen äger rum kl. 12 i aud.
Salin, Axelia. Opponent är prof.  , Technische Universität
Dresden, och som kustos fungerar prof.
 .
Så här sammanfattar Bright T. Kusema själv sin avhandling:
”Begreppet bioraffinaderi innebär
omvandling av biomassabaserade råmaterial till kemikalier, material och energi. Möjligheter för framställning av
biobaserade kemikalier från förnybara
källor, vilka betraktas som huvudsakliga råmaterial i stället för fossila råmaterial evalueras i detta koncept. Hemicellulosor såsom arabinogalaktaner (AG) är
förnybara källor, vilka förekommer i stora mängder i lärkträd. Kemiska omvandlingar av arabinogalaktan, dess oligomerer och monomerer till biobaserade
värdefulla kemikalier undersöktes i detta
arbete, med tyngdpunkten på utveckling av katalytiska processer baserade
på en djupgående förståelse av grundläggande reaktionstekniska fenomen.
Hydrolys av AG undersöktes isotermiskt i en satsreaktor. Sur hydrolys av
AG utfördes i första hand för att producera sockrar med ett högt utbyte. Olika homogena och heterogena sura katalysatorer undersöktes. Inverkan av

TEK

ONS

TEKNIK

ANLÄGGNINGS- OCH SYSTEMTEKNIK

DI Toni Lastusilta disputerar i anläggnings- och systemteknik
fredagen den 2 december på avhandlingen GAMS MINLP
Solver Comparisons and Some Improvements to the AlphaECP
Algorithm.
reaktionsparametrar, evaluerades och
en kinetisk modell anpassades framgångsrikt till experimentella data. Hydrolys i ett steg samt hydrering av AG till
sockrar och sockeralkoholer utfördes i
en satsreaktor. Zeoliter och mesoporösa material i protonform samt modifierade med metallerna rutenium och platina syntetiserades och användes i dessa
experiment. Omsättningsgraden av AG
samt produktutbyten visade sig ha ett
varierande beroende på styrkan och antalet aktiva säten, samt på närvaron av
en metall på katalysatorn.
Selektiv oxidation av sockrar, L-arabinos och D-galaktos på heterogena
metallkatalysatorer utfördes isotermiskt i en skakande reaktor. Olika monometalliska, guld- och palladiumbaserade katalysatorer på metalloxider och kol
som bärarmaterial undersöktes. Olika
bimetalliska Au-Pd på aluminium- och
ceriumoxid katalysatorer preparerades och deras katalytiska aktivitet evaluerades. En serie av Au på aluminiumoxidkatalysatorer framställdes genom
att tillämpa olika framställnings, metoder med tanke på att variera på metallpartikelstorleken. Strukturkänsligheten
i sockeroxidation för dessa katalysatorer demonstrerades. Inverkan av olika
kinetiska parametrar påvisades. Katalysatorns elektriska potential uppmättes in-situ under oxidationens gång och
korrelerades till aktiviteten. En oxidativ
dehydreringsmekanism föreslogs och
en kinetisk modell utvecklades. Denna
modell implementerades i det aktuella
trefassystemet och verifierades framgångsrikt med experimentella data.”

¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i aud. Salin,
Axelia. Opponent är
prof.  , University of
Maribor, och som kustos fungerar prof. 
.
Så här sammanfattar
Toni Lastusilta själv sin avhandling:
”I doktorsavhandlingen undersöks
förmågan att lösa hos ett antal lösare för
optimeringsproblem och ett antal svårigheter med att göra en rättvis lösarjämförelse avslöjas. Dessutom framläggs några förbättringar som utförts
på en av lösarna som heter GAMS/AlphaECP.
Optimering innebär, i det här sammanhanget, att finna den bästa möjliga
lösningen till ett problem. Den typ av optimeringsproblem som främst undersöks kan beskrivas med hjälp av en modell som innehåller ickelinjäriteter och
heltalsvariabler, med andra ord en Mixed Integer Non-Linear Programming
(MINLP) modell. Klassen av MINLP-problem kan karaktäriseras som svårlöst
och förekommer inom ett flertal industriområden. Det är därför välmotiverat
att undersöka vilka metoder som mest
effektivt löser MINLP-modeller. Traditionellt har endast en del av MINLP-problemen, närmare sagt konvexa MINLPproblem, varit möjliga att med säkerhet
lösa till globalt optimum, det vill säga den
bästa möjliga lösningen. Efter år 2003
har metoder att lösa ett MINLP problem till globalt optimum blivit tillgängliga
i optimeringssystem. Även om en lösare kan lösa ett problem till globalt optimum är den värdelös om lösningen inte är tillhands när ett beslut måste fattas.

Därför kan en lösare som ger
en bra lösning inom rimlig tid, i
vissa fall vara mer användbar.
Målet har varit att undersöka om det finns en kommersiell lösare som är universellt
snabbare och hittar lösningar
med högre kvalitet än någon
av de andra lösarna. Ett amerikanskt kommersiellt optimeringssystem, GAMS (General Algebraic Modeling
System), och flera omfattande problembibliotek har använts för att jämföra lösare.
Lösaren som förbättringarna utförts
på heter GAMS/AlphaECP och baserar sig på skärplansmetoden Extended Cutting Plane (ECP) som utvecklats
främst av professor Tapio Westerlund på
Anläggnings- och systemteknik vid Åbo
Akademi. Förbättringarna ökar avsevärt
lösarens förmåga att lösa och kan karaktäriseras som heuristiska, med andra
ord: lösarens förmåga att lösa har ökats
med hjälp av förnuftiga tillägg till algoritmen men utan att en teoretisk förbättring kan påvisas. ”
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DISPUTATIONER

LITTERATURVETENSKAP

INFORMATIONSSYSTEM

FM Judith Meurer-Bongardt disputerar i litteraturvetenskap
lördagen den 3 december på avhandlingen Wo Atlantis
am Horizont leuchtet oder eine Reise zum Mittelpunkt des
Menschen. Utopisches Denken in den Schriften Hagar Olssons.

20

¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i aud. Armfelt, Arken. Opponent är prof. 
-, University College London, och som kustos
fungerar akademilektor  .
Så här sammanfattar Judith Meurer-Bongardt själv sin avhandling:
”Avhandlingens svenska titel är Där
Atlantis lyser vid horisonten eller en
resa till människans medelpunkt. Utopiskt tänkande hos Hagar Olsson.
Kritikern och författaren Hagar Olsson (1893–1978) är en central gestalt
inom den finlandssvenska modernismen. Särskilt under 1920- och 30-talet hade hon en stor betydelse för den
finländska och svenska kulturpolitiken. Även om Olsson måste räknas till
de kanoniserade författarna och även
om litteraturhistorikerna är överens
om hennes betydelse för den svenskspråkiga litteraturen är hennes verk
inte särskilt bekanta eller utforskade.
I min studie visar jag att Olsson hade
en etisk och estetisk revolution i tankarna, en ’realism för utopister’. Olsson förflyttar utopin från en fjärran ö
till människans inre. Alla kan påbörja resan med konst och litteratur som
kompass. Först när människan närmar
sig den inre utopin blir en bättre värld
möjlig. Olssons läsare får själv bestämma hur den här världen ska se ut.
Bara ett mål är entydigt formulerat: En
värld i fred där varken människan eller
naturen exploateras.
En litteratur som kan tjäna som
kompass till utopia betecknar Olsson
   

som ’nyrealistisk’. Jag presenterar den här nyrealismen som
en litterär strategi som är avgörande för Olssons författarskap mellan cirka 1920–1950.
Med hänsyn till den historiska
kontexten analyserar jag ett
stort antal recensioner, kulturkritiska essäer, opublicerade manuskript, romaner och skådespel. Den tyske filosofen Ernst Blochs
skrifter om det utopiska använder jag
bland några ytterligare äldre och yngre bidrag till utopiforskningen som filosofisk-teoretiska utgångspunkter. Utgående från primärmaterialet valde
jag fyra tematiska tyngdpunkter: utopi
och estetik, utopi och politik, utopi och
ungdom samt utopi och kön.
Jag visar inte bara hur den nyrealistiska litteraturen enligt Olsson borde
se ut och fungera utan jag presenterar
också Olssons inre utopi och diskuterar hur den här utopin i högsta grad är
politisk. I det här sammanhanget beaktas den politiska, litterära och samhälleliga utvecklingen i Finland, Sverige,
Tyskland och Ryssland under mellankrigstiden och andra världskriget fram
till 1950.”

  

M.Sc. Jozsef Mezei disputerar
i informationssystem
torsdagen den 8 december på
avhandlingen A quantitative
view on fuzzy numbers.

¶ Disputationen äger rum kl. 12 i aud.
Gamma, ICT-huset. Opponent är prof.
 . , Óbuda University, och
som kustos fungerar prof. 
.
Så här sammanfattar Jozsef Mezei
själv sin avhandling:
”Diffus mängdlära (eng. ’fuzzy set
theory’) har blivit ett användbart verktyg för matematisk modellering av problem inom operationsanalys och även
inom många andra områden. Antalet
tillämpningar ökar kontinuerligt. I denna
avhandling undersöks en speciell typ av
diffusa mängder, det vill säga diffusa tal
(eng. ’fuzzy numbers’). Diffusa tal (som i
avhandlingen kommer att beaktas som
möjlighetsdistributioner, eng. ’possibility distributions’) har använts i stor utsträckning inom kvantitativ analys under de senaste decennierna.
I detta arbete kommer två mått av interaktivitet att definieras för diffusa tal,
möjlighets (eng. ‘possibilistic’) korrelation
och korrelationsförhållande. Vi fokuserar både på den teoretiska och praktiska
tillämpningen av dessa nya index. Metoden bygger på redan etablerade nivåuppsättningar av diffusa tal och på ett
begrepp gällande marginella möjlighetsdistributioner. Dessa har liknande egenskaper som motsvarande ‘traditionel-

ANALYTISK KEMI

TkL Kim Granholm disputerar i analytisk kemi fredagen den 9
december på avhandlingen Sorption/desorption reactions of
metal ions with pulp.

la’ sannolikhetskorrelationer. Genom
att fokusera på finansiella tillämpningar granskar vi praktiska tillämpningsmöjligheter inom beslutsfattandeprocessen.
Vi bygger vidare på definitionerna av
möjliga (eng. ‘possibilistic’) medelvärden, varians, kovarians och korrelation
till kvasi diffusa tal och vi stipulerar nödvändiga och tillräckliga villkor för ändlighet av möjlighetsmedelvärde och varians. Sambandet mellan begreppen
sannolikhets- och möjlighetskorrelation utreds med hjälp av en exponentiell
fördelning.
Vi demonstrerar användningen av
diffusa tal i praktiska tillämpningar av
den så kallade ‘fuzzy pay-off’ metoden. Denna modell för värdering av olika handlingsalternativ är baserad på resultat från tidigare värderingsmodeller
för realoptioner. Vi illustrerar också användandet av den nya metoden genom
praktiska tillämpningar.”

¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i aud. Salin,
Axelia. Opponent är
prof. dr.  ,
USDA Forest Service,
och som kustos fungerar prof.  .
Så här sammanfattar
Kim Granholm själv sin
avhandling:
”Metalljoner har en stor inverkan
vid framställning och blekning av pappersmassa. I en modern massafabrik
är det mycket viktigt att ha bra kontroll
över metallflödet, speciellt vid blekningsstegen. Den främsta orsaken till
behovet av god kontroll av metallflödet är övergången till mera slutna system och användning av TCF-blekning
(total klorfri, eng. Totally Chlorine Free).
Detta har ökat behovet av att bättre förstå metallernas reaktioner med
pappersmassor.
Övergångsmetaller såsom mangan
och järn har en negativ effekt på TCFblekning av pappersmassor medan
jordalkalimetaller har en positiv effekt
på blekningen. Därför är det viktigt att
kunna avlägsna övergångsmetallerna
både effektivt och selektivt före blekningsstegen. Slutna system ökar också risken för beläggningar av svårlösta metallföreningar. Målet med denna
avhandling var att erhålla ny information om växelverkan mellan metalljoner och pappersmassor och
att undersöka avlägsning av skadliga övergångsmetaller före blekning av
pappersmassan.
En ny kolonnkromatografisk metod
utvecklades för att erhålla affinitetsordningar för metalljoner till olika pappersmassor. Alla de undersökta pap-

persmassorna visar en klar
selektivitet för olika metalljoner och affinitetsordningar för olika metalljoner
till pappersmassor faställdes. Största delen av metalljonerna i pappersmassor är
bundna till funktionella grupper så som karboxylsyragrupper och fenolgrupper. Trevärt järn
visar ett helt annat beteende jämfört
med de andra metalljonerna vilket tyder på att järnet adsorberas på massan genom utfällning som salter av låg
löslighet. Av de tvåvärda metalljonerna
är bly och koppar starkast bundna till
pappersmassorna. De envärda metalljonerna är däremot svagast bundna.
I detta arbete undersöktes även hur
olika metaller kan desorberas från olika pappersmassor genom att använda olika kelateringsämnen. Största fokusen var riktad på kelatering av
magnesium, mangan och järn pga. av
deras stora inverkan i väteperoksidblekningen. Mangan kan avlägsnas
selektivt genom kelatering med EDTA
vid neutralt pH. Natriumditionit, vilket
användes som ett reducerande ämne
vid kelatering med EDTA, förbättrade
ytterligare avlägsningen av mangan.
Järn, däremot, visade sig vara svårt att
avlägsna med komplexbildare och andra behandlingar.”
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DISPUTATIONER

FYSIK

NATIONALEKONOMI

FM Markus Norrby disputerar i fysik fredagen den 9 december
på avhandlingen Alpha-Cluster Structures in Medium Light
Nuclei.
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¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i aud. Ekwall, Gadolinia. Opponent är prof. dr. 
, University of
York, och som kustos fungerar prof.  .
Så här sammanfattar Markus Norrby själv sin avhandling:
”Även om kärnfysik är en av det senaste århundradets mest framgångsrika vetenskapliga discipliner döljer
atomkärnan fortfarande många mysterier. Det finns fortfarande ingen heltäckande teori som beskriver de kända isotopernas kärnegenskaper. För
de allra lättaste grundämnena har stora framsteg gjorts de senaste åren
med hjälp av komplicerade datorberäkningar, men fastän datorerna skulle fortsätta utvecklas lika snabbt som
idag så dröjer det kanske hundratals
år innan världens datorkraft räcker till
för att utföra dessa beräkningar för
de tyngsta elementen. Tills vidare behövs ett lappverk av olika modeller för
att förstå de egenskaper vi observerar
hos atomkärnor, och i detta lappverk
är klustermodeller en viktig bit.
Att neutroner och protoner i en
atomkärna i vissa fall kunde ‘klumpa
ihop sig’ till alfapartiklar (bestående av
två protoner och två neutroner) förutsågs redan på 1930-talet. Dessa så
kallade alfakluster förväntas framträda mest tydligt i kärnor bestående av
jämt antal protoner och neutroner (så
som C-12, O-16, Mg-20 och så vidare), men kan också förekomma i kärnor med överskott på neutroner.
Avhandlingen koncentrerar sig på
   

experimentella undersökningar av kärnorna hos de medellätta isotoperna S-32, S-34
och Ca-40. Undersökningarna
är utförda med hjälp av en relativt ny experimentell metod
som baserar sig på omvänd
geometri där de tyngre jonerna accelereras mot en spridningskammare fylld med den lättare
isotopen i gasform.
Undersökningen visar att de tre undersökta kärnorna har tydliga alfaklusteregenskaper, och fördelningen
av klusterresonanserna tyder på att
egenskaperna uppstår då kärnan befinner sig i ett tillstånd med en eller
några alfapartiklar som roterar kring
en stillastående centraldel. De teoretiska förklaringarna släpar tills vidare
efter och många oklarheter gällande
tolkningen av resultaten kvarstår.
Resultaten bidrar till förståelsen av
kärnegenskaper i detta massområde,
vilket till exempel kan ge oss en bättre förståelse för hur olika grundämnen
har skapats i universum och i en avlägsen framtid ligga till grund för nya former av energiproduktion och behandling av utbränt kärnbränsle.”

  

PM Kristian Koerselman
disputerar i nationalekonomi
fredagen den 9 december
på avhandlingen Middle
school mediocrity. Quality
and inequality in secondary
education.

¶ Disputationen äger rum kl. 12 i aud.
Salin, Axelia. Opponent är docent   , Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
och som kustos fungerar prof. 
.
Så här sammanfattar Kristian Koerselman själv sin avhandling:
”Centrala teman i min avhandling är
parallellskolesystem, linjedelning och
segregering i högstadier och gymnasier.
Det finns stora skillnader mellan länder
gällande den årskurs då eleverna sorteras in i olika nivåer genom skilda klasser
eller skolor. I Tyskland och Nederländerna till exempel delas eleverna upp före
högstadiet medan Sverige och Finland
har enhetsskolor på högstadienivå.
Skillnaderna finns inte bara mellan
länder, men också inom länder över tid.
Länderna som har enhetsskolor idag
har ofta infört dem i en serie av grundskolereformer på 50-, 60- och 70-talet.
Dessa reformer gör det lättare att studera parallellskolesystemets effekter.
I avhandlingen argumenterar jag att
parallellskolesystem har en positiv effekt på elevernas testresultat i årskurserna före linjedelningen. Eleverna har
incitament att jobba hårdare för att
komma på i den akademiska linjen (den
tidigare realskolan). Jag undersöker in-

KONSTVETENSKAP

FM Mia Åkerfelt disputerar i konstvetenskap fredagen den
9 december på avhandlingen "För fremlingarnes trefnad” –
Byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten
Mariehamn på 1890-talet.
citamentseffekter empiriskt, och hittar
mönster konsistenta med incitamentseffekter både i brittisk och i internationell data.
Det andra bidraget i avhandlingen är metodologiskt. Nationalekonomer brukar behandla testresultat från
till exempel IQ-tester eller internationella PISA-undersökningar som kardinala. Testresultat är dock fundamentalt
ordinala, och kardinala statistiska operationer såsom nationella genomsnitt
behöver varken vara meningsfulla eller robusta.
Jag visar att normalfördelade testresultat ligger tillräckligt nära dess pengavärde på arbetsmarknaden för att
kunna tolkas som kardinala. I vissa fall
är fördelningarna av testresultat dock
mycket sneda, och då kan det vara bra
att transformera testresultaten före
man använder dem.”

¶ Disputationen äger
rum kl. 13.15 i aud. Armfelt, Arken. Opponent
är docent  
-,
och som kustos fungerar prof.  .
Så här sammanfattar
Mia Åkerfelt själv sin avhandling:
”Hilda Hongell (1867–1952) var den
första kvinnan med en självständig karriär som byggmästare i Finland. Hon
utbildades i Helsingfors men var huvudsakligen verksam i sin hemstad Mariehamn under perioden 1889–1912 då
staden efter grandandet av en badinrättning genomgick en strukturförändring. Här ritade hon ett hundratal byggnader för privata beställare.
Avhandlingens syfte är att visa att
hennes aktörskap möjliggjordes av en
kombination av professionalitet och förståelse för vad en badort under det sena 1800-talet förväntades erbjuda. Andra faktorer som bidrog till hennes karriär
var den snabba tillväxten i Mariehamn,
hennes utbildning och familjetillhörighet.
Hongells verksamhet beskrivs huvudsakligen utgående från biografiskt
material och bevarade byggnadshandlingar. Kontexten utgörs av staden Mariehamns utveckling och de krav och
förväntningar som badortskulturen
innefattade. I avhandlingens första del
granskas Mariehamn som ett fält i sociologisk mening, i den andra analyseras
Hongells aktörskap och arkitektur med
hjälp av teorier kring rumslighet och
performativitet.
I avhandlingen visas att turisternas
förväntningar på badorten och de olika
lokala strategierna för att i hopp om eko-

nomisk vinning bemöta önskemålen starkt påverkade
Mariehamn under 1890-talet.
Den strukturförändring som
följde skapade i kombination
med avsaknaden av strikta
regler för verksamheten inom
arkitekturbranschen ett fält
med unika förutsättningar.
Som aktör på detta föränderliga fält
kunde Hongell bättre än någon annan
dra nytta av sina samhälleliga positioner
och sin professionalitet. Hon skapade sin
karriär bland annat genom att vara den
första lokala byggmästare som förstod
att de borgerliga turisterna förväntade sig en arkitektur som speglade deras
uppfattning om den ideala badortsmiljön. Genom introducerandet av balkonger, verandor och en ny typ av rumsindelning iscensatte hon med sin arkitektur
Mariehamn som en riktig badort.”
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   ÅA-teologin vid Maata näkyvissä-festivalen.

Bibelkiosk på festival
¶ Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi deltog i den evangeliska ungdomsfestivalen Maata näkyvissä för
tredje året i rad. Det här var samtidigt
andra året man ställde upp med vad
man kallar en ”Bibelkiosk” i Åbohallen.
– Det är ett sätt för teologiska fakulteten att visa sig bland ungdomar
som kan tänkas vara intresserade av
att söka studieplats hos oss, säger
Antti Laato, professor i gamaltestamentlig exegetik med judaistik.
– En del av Teologiska fakultetens
rekryteringsstrategi är att se till att vara med på stora kyrkliga och evangeliska festivaler. Det är viktigt att visar
oss för den finskspråkiga befolkningen som annars kanske inte känner till
att man kan studera teologi vid Åbo
Akademi.

Bibelkiosken fungerar som en plats
där unga kan ställa frågor om Bibeln
och teologi. Samtidigt ordnar man en
serie blixtföreläsningar á 15 minuter
med humoristiskt vinklade ingångar
på seriösa teman.
– Maata näkyvissä besöks av mer
än 10 000 personer under ett veckoslut. Ungdomar från hela Finland medverkar.
– Det är förstås svårt att veta om
någon söker till TF enbart tack vare
vårt engagemang i ungdomsfestivaler, men det är i alla fall klart att Bibelkiosken dragit till sig mycket uppmärksamhet. Till och med så att en
församling från Sodankylä förra året
tidigarelade sin start mot Åbo för att
hinna göra ett besök på TF innan de
körde till festivalen.
    

Intersektionella perspektiv på minoritet, språk och region
¶ Svenska litteratursällskapets forskningsprojekt ”Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland” bjuder in till ett symposium om projektets tematik. Det äger rum 9.12.2011 kl. 9–16 i auditorium
Helikon&Parnassos, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo.
På symposiet presenterar några av forskarna sina studier om finlandssvenska
debatter om snus, ortsnamn eller bibelbältet, samt bilden av finlandssvenskar i
finsk press och i historieböcker. Två inbjudna forskare medverkar. Professor Monika Edgren, Malmö högskola, tar i sin föreläsning upp intersektionalitetsbegreppets framväxt och FD Madeleine Eriksson, Umeå universitet, föreläser om bilden
av Norrland, utgående från sin färska doktorsavhandling.
   

  

¶ Maria Svens, kurslärare och projektforskare i miljöpedagogik, har med
finansiering från JPÅA deltagit i konferensen Ute är inne – mångfald och lärande i stadens kultur- och naturlandskap, i Malmö 29–30.9.2011. Enligt
arrangörerna rör det sig om världens
största konferens i utomhuspedagogik, då den samlar nästan 900 lärare,
lärarutbildare och andra intressenter
från hela Norden. Konferensen arrangeras av Utenavet i Sverige, och består av föreläsningar och workshops
i att undervisa utanför klassrummet,
med upplevelser och autentiska miljöer som läromedel.
Tidigare under hösten föreläste Maria Svens tillsammans med Ida Håkans
på den finlandssvenska motsvarigheten, Mitt i naturen, som arrangerades 15–16.9 i Esbo. Temat för föreläsningen var Ute i forskarvärlden, och
syftet var att inspirera och engagera finlandssvenska lärare i pedagogisk
forskning. Målet är att stärka samarbetet mellan lärare och forskare i Finland, särskilt på utomhuspedagogikens relativt outforskade arena.
¶ Marléne Johansson, docent, vetenskaplig ledare för slöjdpedagogiskt resurscentra, har under år 2011 erhållit
medel ur Åbo Akademis Jubileumsfond för att täcka merkostnader för
resor och boende i samband med arbete vid det slöjdpedagogiska resurscentrat (”forskarskolan”) vid Åbo Akademi i Vasa.
Ämnet slöjdpedagogik har anlitat
Marléne Johansson, Göteborgs universitet, som vetenskaplig ledare för
centrat och Johansson fortsätter med
verksamheten under år 2012. Vid resurscentrat är 14 forskarstuderanden/
doktorander antagna i slöjdpedagogik,
fem är från Finland och nio är från övriga Norden. För mer information om resurscentrat se: www.abo.fi /student/
slojdresurs.

F&I

KVALITET OCH UTVECKLING AV UTBILDNINGEN

FORSKNING
Universitetsportfölj för utvärdeOCH INNOVATIONER
ring av lärare och forskare vid Åbo
Evenemang
Akademi
BONUS-infotillfälle
¶ Undervisning och forskning av god kvalitet är ett prioriterat område inom det strategiska arbetet vid Åbo Akademi. Enligt rektorsbeslut om lärarnas och forskarnas pedagogiska kompetens 30.9.2011(www.abo.fi/personal/
beslutfa#document2) ska universitetsportföljer användas vid värdering av akademisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi.

Vad är en universitetsportfölj?
Universitetsportföljen är ett dokument som beskriver innehavarens akademiska
kompetens på ett strukturerat sätt. Portföljen består av fem delar: basuppgifter,
forskning och vetenskaplig verksamhet, undervisning och handledning, administration förtroendeuppdrag och ledarskap och samhälleliga uppgifter.

Vilken är nyttan med en universitetsportfölj?
Genom dokumentation av kunskaper och färdigheter i en universitetsportfölj
möjliggörs en bredare presentation av den vetenskapliga kompetensen än vad
som är möjligt i en traditionell CV. Via det nya förfarandet med universitetsportföljer vill Åbo Akademi lyfta fram betydelsen av god kvalitet i universitetsundervisningen och främja universitetslärarnas karriärutveckling. Universitetsportföljen
ersätter den tidigare CV-praxisen, det vill säga det sker ingen utökning av antalet
dokument som används i värderingsprocessen.
Universitetsportföljen har flera användningsområden:
– Vid de kontinuerligt återkommande utvecklingssamtalen fungerar portföljen
som ett hjälpmedel för reflektion kring den egna professionella utvecklingen.
– Vid rekrytering och befodran utgör informationen som finns i universitetsportföljen grunden för bedömningen av den sökandes meriter.
– Vid löneförhandlingar kan portföljen användas för att visa på yrkesmässig utveckling.

Vem ska uppgöra en universitetsportfölj och hur?
Alla som tillhör personalgruppen forskande och undervisande personal ska utarbeta en universitetsportfölj och hålla den uppdaterad. En universitetsportfölj omfattar alla delområden av akademiskt arbete; forskning, undervisning, administration och samhälleliga serviceuppgifter.

Hur utvärderas meritportföljen?

i Åbo den 2 december 2011
¶ BONUS-programmet handlar om
Östersjöområdets miljö-, ekonomiska
och sociala utmaningar. Programmets
första ansökningstid öppnas den 1 december 2011. Ansökningarna ska rikta sig till något av programmets strategiska teman. (Mera information på
http://www.bonusportal.org).
Finlands NCP Kyösti Lempa från Finlands Akademi kommer till Åbo (TY
huvudbyggnad, mötesrum Wanha Arkisto) den 2 december 2011 kl. 10–11
och berätta om allt aktuellt kring den
första ansökningstiden.
Anmälningsinfo via Forskningsservice webbsidor. Notera också möjligheten till en max. 30 minuters personlig rådgivning med Kyösti Lempa (tiden
ska bokas via pia.carpelan@utu.fi).
Aktuellt
med Finlands Akademi-projekt
Alla projekt finansierade av Finlands
Akademi har utöver den totala budgeten också årliga budgeter, som måste följas med 15 procents noggrannhet. Ifall ett pågående FA-projekt har
över 15 procents avvikelse från den årliga budgeten, bör projektets ansvariga ledare meddela detta till FA med det
snaraste!
Vid frågor, kontakta Anna Fredriksson på ekonomibyrån.
 

För att säkerställa en rättvis bedömning av de pedagogiska meriterna har värderingskriterier fastställts i en matris för utvärdering för de pedagogiska meriterna.

Närmare information
På webben finns anvisningar för hur man gör upp en universitetsportfölj och matris för bedömningen av portföljen, se webben www.abo.fi/personal/universitetsportfolj.
 


MfÅA på webben:

www.abo.fi/meddelanden
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ANNONSER

REKREATION & MOTION

JOBB

¶ BASKET
Allmänna Basketträningar lördagar
kl. 13.00–15.00 i Klassikko.
¶ NACK- OCH RYGGYMNASTIK
I Folkhälsans regi. Onsdagar kl.
19.00–20.00 i Kerttuli. Anmälningar till idrottskansliet innan man går
första gången. Motionsavgiften skall
vara betald, men ÅA sponsrar deltagaravgiften.

26

Åbo Akademi är Finlands svenska universitet med
7 000 studerande och 1 300 anställda. Åbo Akademi
har verksamhet på många orter i Svenskfinland

Åbo Akademi söker till
Förvaltningen

en studiechef för humanistiska fakulteten och institutionen för
psykologi och logopedi, från 1.1.2012
en personalsekreterare, från 1.1.2012
____________________________________________________________________

¶ ASA-GYMMET, DAMER 45 +
Damerna 45 + har en helt egen träningstid i ASA-gymmet. Varje onsdag kl. 16.30–18.00. För aktivering
av hid-nyckeln till gymmet, kontakta
idrottskansliet.
¶ LÄNKBASTU
Varje onsdag kl. 18.30 från Domus.
Bastu efteråt för både damer och
herrar. Vi delar in oss i grupper, som
löper olika långa sträckor. Allt från 5
km upp till 15 km. Man måste inte heller löpa, man kan gå eller stavgå också om man vill.
¶ LUFTGEVÄRSSKYTTE (Isaskar)
Arrangeras 12 december kl. 11.00–
12.30 i Kuppis Skyttehall (bredvid bowlinghallen). Tremannalag eller enbart individuellt om man så vill.
Anmälningar till idrottskansliet senast den 9.12 kl. 12.00.
¶ DYKNING, INTRODUKTION
Arrangeras söndagen den 11 december. Teori i ASA-huset kl. 11.30–
12.30. Praktiska övningar i Åbo simhall kl. 12.45–15.15. Anmälningar till
idrottskansliet senast den 7 december kl. 15.00. Deltagaravgiften är 10
euro/person.

www.abo.fi

Annonsen i sin helhet finns på www.abo.fi/personal/rekrytering eller kan fås från
universitetets registratur, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, e-post registrator@abo.fi, tfn
02 215 4106.
Åbo den 18 november 2011

Förvaltningsämbetet

UTSTÄLLNING

100 år av bildarkivverksamhet
Åbo Avdelnings bildsamlingar 1911–1919
Åbo Akademis bildsamlingar 1919–
2.12.2011–31.1.2012
Åbo Akademis bildsamlingar, som är ett av de äldsta och mångsidigaste bildarkiven i Finland, firar 100 år av bildarkivverksamhet 1911–2011 genom att ordna en utställning vid Åbo
Akademis bibliotek, entréhallen, Domkyrkogatan 2–4, 20500 Åbo.
Vi presenterar ett urval bilder med följande teman ur våra bildsamlingar:
– Bildarkivets historia 1911-2011
– Bilder ur olika donationer: Nordenstam-Sinebrychoff-Don
ner, syskonen Sigrid och Eugen Schauman, C.G. Manner
heim bakom och framför kameran
– Stilla flyter Aura å: Åbo och dess invånare avbildade av sta
dens grafiker och fotografer, bl.a. Johan Jakob Reinberg, Ma
ria Hirn, Ebba Böcker, Carl Johan Schoultz, Hjalmar Renvall,
Bengt Carpelan, Bertel Grannas, Tauno Ahlfors, Kurt Johansson
Bildarkivverksamheten inleddes i januari 1911, då bildsamlingarna visades för allmänheten på en utställning i Åbo stadshus.
Sedan augusti 1996 har Åbo Akademis bildsamlingar erbjudit för Internet-användarna service i form av ett elektroniskt bildarkiv Bildsam, som fortfarande växer och är i flitig användning.
http://trip.abo.fi/aadb/bildsam

 

Johan Jakob Reinberg, cirka 1864.

Utställningen kan ses under bibliotekets öppettider: måndag–fredag kl. 8.15–20, lördag kl.
11–14. Den ligger framme 2.12.2011–31.1.2012.
Kontaktperson: Chefen för Handskrifts- och bildenheten vid Åbo Akademis bibliotek Catherine af Hällström, 02–215 4108, 02–215 4781, catherine.hallstrom@abo.fi
Åbo Akademis bibliotek, Handskrifts- och bildenheten, Domkyrkogatan 2–4, 20500 Åbo.

   

  

UTSTÄLLNING

JULKORT

Traditionell Jul på
museet ”Ett hem”
Öppet kl. 12–15 under veckosluten 3–4.12,
10.12, 11.12, 17.12, 18.12 och mellan jul
och nyår 26–30.12.2011 kl.12–15.
Andra tider enligt överenskommelse.

UTHYRES
Etta uthyres. 32 m2 på Klockringaregatan
nära Åbo Akademi. Ledig från 1.12.
Ta kontakt för närmare information,
tfn 040-4414272 eller e-post
margareta.hagg@kolumbus.fi.

God Jul
Hyvää Joulua
Season’s Greetings
Frohe Festtage
Meilleurs Voeux

FOLK & FÄ

Åbo Akademi stöder

Beställ årets ÅA-julkort nu
Åbo Akademis julkort är i år tecknade av konstnären Mari Ahokoivu. Motivet är en ÅAstuderande och en tomte.
Korten finns till salu på Uniprint. Åbo Akademi donerar 50 cent till välgörenhet för varje
köpt julkort. Pengarna går till Finlands Röda Kors.
Kortet är dubbelvikt och har formatet 15 x 15 cm. Det finns i två varianter, endera med
en julhälsning på fem språk (svenska, finska, engelska, tyska och franska) eller helt utan hälsning.
Julkortet säljs för 65 cent/styck, inkluderande kuvert och moms. Korten ska beställas så
fort som möjligt, men absolut senast den 2 december.
Beställningen görs vid Uniprint på tel. 020 756 8650, asiakaspalvelu.turku@uniprint.fi
eller via beställningsblanketten julkort på adressen www.uniprint.fi (blanketten kräver att
ett kostnadsställe uppges).

Höstens sista nummer av
Meddelanden från Åbo Akademi
utkommer 12.12.
Deadline 2.12.

Åbo Akademis alumninätverk
alumni.abo.fi
– för dig som studerat vid ÅA

¶ Docent Adyary Fallarero vid ämnet farmaci, institutionen för biovetenskaper, erhöll ett stipendium från Åbo
Akademis Jubileumsfond för att finansiera ett besök till Uppsala Universitet,
Sverige för att utföra ett gemensamt
forskningsprojekt med professor Anders Backlund och hans forskningsgrupp vid institutionen för läkemedelskemi.
Besöket gick av stapeln i augusti i år och målet var att tillämpa ChemGPS-NP, en chemoinformatics-metod som har utvecklats av Backlunds
grupp, på flera aktuella projekt som
pågår inom läkemedelsutveckling vid
Åbo Akademi. Fallarero hade möjligheten att arbeta med professor Backlund och doktor Cecilia Alsmark och
flera nya samarbeten diskuterades.
Första vetenskapliga publikationen
från det här samarbetet kommer troligtvis att kunna skickas in i slutet av
det här året.
Sammanfattningsvis kan man säga att det var ett mycket produktivt
och givande besök som har förstärkt
samarbetet mellan Uppsala Universitet och Åbo Akademi.
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Är det inte dags att diskutera nedskärningar
inom andra sektorer än lärarkåren?
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¶ Alla på Hanken går inte omkring
med slips och attachéväska och alla på ÅA är inte studentikosa kemister eller bohemiska humanister. Det
är myter och fördomar av det slaget
den nya studentföreningen Brobyggarna i Vasa vill ta kål på.
Att de som studerar i Vasa oftare än
hittills ska få träffa studerande från
andra högskolor i stan är Brobyggarnas vikigaste uppgift. Föreningen grundades i våras av medlemmar
från ÅA, Novia, Vasa Yrkeshögskola
och Hanken. Redan nu har Brobyggarna närmare 250 medlemmar och
informationsansvariga Gustaf Westerholm, statsvetare vid ÅA, är nöjd.
– På vår första sitz i september hade
vi 160 och på vår andra i november 120
studerande från alla högskolor i Vasa.
Intresset för och behovet av en öppen,
för alla och fristående och oberoende
gemensam studentförening tycks vara stort i Vasa, säger Westerholm.
Han betonar att Brobyggarna inte vill konkurrera med vare sig studentkårerna eller med de olika
specialföreningarna. Föreningens
evenemang arrangeras så långt som
möjligt så att de inte kolliderar vare
sig tids- eller innehållsmässigt med
andra studentevenemangi Vasa. Och
Brobyggarna är också gärna med och
stöder existerande populära ”gränsöverskridande” evenemang.
– I år skickar vi till exempel fyra fulla bussar från Vasa till glöggrundan i
   

   nöjd med hur Brobyggarna har kommit igång.
Åbo i slutet av november. Hela idén
med Brobyggarna är just att man ska
få träffa nya trevliga typer med minskad klickbildning och innerkretsar.
Det hoppas vi också leder till mindre
fördomar om olika universitet, ämnen, institutioner och regioner.
Gustaf Westerholm hör till de studerande som på allvar anser att man utan att chansa kan ha roligt utan sprit.
Och det alkoholfria alternativet finns
alltid med på Brobyggarnas tillställningar. Med ett bra och medryckande program till exempel på en sitz, behövs enligt Westerholm i många fall
ingen sprit alls för att alla ska ha roligt.
– Men det handlar ju om vuxna
myndiga personer som själva väljer hur de vill festa. Vi försöker bara
visa att till exempel snapsandet mer

  

handlar om en rolig sångkultur än
om antalet snapsar. Att alla kan ha
roligt utan att supa sig full.
Men hur hinner dagens studerande med både den hårda studietakten
och alla evenemang då många dessutom måste kvälls- eller helgjobba
för att klara livhanken?
– Hur bra som helst, det handlar
om självdisciplin. Med lite förutseende studieplanering och sunt förnuft hinner man vara med på nästan
allt och ändå klara studierna, säger
Gustaf Westerholm som själv i fjol
deltog i nästan alla studentevenemang på ÅA i Vasa och ändå klarade
av närmare 60 sp.
Mer information om Brobyggarna
finns på www.brobyggarna.fi.
    

