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Mörkrets män
Folkloristen Mikael Sarelin har forskat i black metal
Scenen uttrycker mörker, maskuliniteter och subkulturellt motstånd
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¶¶ Fram till den 7 februari kan du gå in
på www.abo.fi/lasarundersokning och
uttrycka dina åsikter om Meddelanden
från Åbo Akademi (se annons på detta
nummers sista uppslag).
Thurid Eriksson, chef för kommunikationsenheten och ansvarig utgivare för MfÅA, varför gör vi en läsarundersökning?
– MfÅA är en av akademins mest
synliga kommunikationskanaler och
ett viktigt medel för informationsgången såväl externt som internt. Vi funderar nu på att göra om tidningen och vill
veta vad läsarna, såväl läsare inom ÅA
som till exempel samarbetspartners,
alumner och journalister utanför universitetet, tycker om tidningen.
När är det tänkt att förändringarna
ska träda i kraft?
– Resultatet av läsarundersökningen kommer att beaktas i arbetet med
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att förnya tidningen som vi gör under våren. Tanken är
att vi ska lansera den
nya tidningen från och
med hösten.
– Senast MfÅA förnyades var 2009,
men de tidigare förändringarna har
främst gällt tidningens layout. Vi går nu
också igenom tidningens linje och därför är det viktigt med feedback.
Hur gör vi undersökningen?
– Anna Hedenborg, magisterstuderande i marknadsföring, gör undersökningen och vi är glada över att hon
har åtagit sig arbetet. Vi uppmanar alla att delta, för varje åsikt är viktig och
nu är läsarnas chans att vara med och
påverka tidningens utformning. Vi har
strävat efter att undersökningen ska
vara lätt att svara på – den finns på nätet och tar inte mycket tid i anspråk.
Text nicklas hägen

utvärdering

Abby Day

Utvärderare Abby Day ger religionsvetenskapen vid ÅA gott
betyg. Men utvecklingen vid universiteten oroar henne.

”Vi får betala ett högt pris
för sänkt bildningsnivå”
¶¶Doktor Abby Day är från Kanada. Efter magisterstudierna
började hon jobba som journalist
och reste omkring i Europa samtidigt som hon studerade litteratur vid Oxford.
– Jag stannade i England för att
jag alltid varit fascinerad av England och av Europa, säger Day.
Efter en karriär som journalist återvände
hon till det akademiska livet, doktorerade
och nu är hon forskare i religionsantropologi och undervisar i hur man som akademiker blir publicerad.
– Och också varför man inte blir det!
Abby Day närvarade i Åbo vid ett två dagars seminarium som hölls av ämnet religionsvetenskap vid ÅA. Religionsvetenskapen har extra ögon riktade mot sig tack vare
sin status som spetsforskningsenhet med
arbetsbeskrivningen ”Religiöst landskap i
förändring”. Day var på plats för att utvärdera spetsforskningsgruppens bidrag.
– Det är en mångsidig enhet, säger Day.
– Och den sysslar med väldigt viktiga frågor. Frågor vars viktighet inte nog går att
understryka nu när vi lever i kärva tider som
drabbar humaniora hårt.
Att man på ÅA skär i kvinnovetenskapen
ser Day som ett mycket olyckligt val.
– Att förstå minoriteters situation blir viktigare hela tiden. Kvinnovetenskapen sysslar med de frågorna.
Hennes huvudsyssla just nu är att undersöka religion i samtiden. Hon är ordförande för forskningsgruppen The British Sociological Association Sociology of Religion
Study Groups forskningsgrupp. Sedan 2011
har hon fungerat som rådgivare i Storbritanniens nationella forskningsgrupp angående frågor om religion, etnicitet och identitet.
– Vi i norra Europa, hit hör Norden och
England, har ett alldeles särskilt förhållan-

Abby day deltog i
egenskap av utvärderare vid ett seminarium som hölls av
spetsenheten i religionsvetenskap.

de till kyrka och religion. Att i Finland säga att man är kristen är för många det samma som att säga att man är etnisk finländare.
Det behöver inte finnas några speciella religiösa föreställningar bakom det man säger,
säger Day.
– Det här är en problematisk inställning
om man inte reflekterar över hur det tar sig i
uttryck i kontakt med människor som kommer från andra kulturer och med annan religiös bakgrund. Att till exempel genast få
för sig att någon som kommer från Mellanöstern är muslim, och att sedan genast tro
sig veta vad det innebär eftersom man själv
ser sig som kristen resulterar i fördomar som
gör att vi får svårt att mötas. Högerextrema
partier, vars medlemmar sällan visar sig i
kyrkan, utnyttjar retorik som spelar på de
här fördomarna.
Enligt Day har de utbildningspolitiska reformerna (nedskärningarna) börjat undergräva bildningsnivån i det brittiska samhället på allvar. Antalet studerande har sjunkit
och det blir hela tiden svårare för ungdomar
att söka sig till universiteten. Och resultatet
av en sänkt bildningsnivå kommer vi att få
betala för inom en snar framtid.
– Men jag ser ändå mycket hoppfullt på
ungdomen. Jag beundrar dem som vågat gå
ut på gatan och visa vad de står för, säger Day.
– Unga människor i England är mycket,
mycket arga. Och många av dem vågar ställa sig vid fronten mot den gamla världen.
Text & foto Marcus Prest

Noterat
Svenska
regeringen
valde Achrén
¶¶ Sveriges regering
har utsett Åbo Akademis förvaltningsdirektör Ulla Achrén till
ledamot i styrelsen
för Universitets- och
högskolerådet, UHR.
Universitets- och
högskolerådet ansvarar bland annat
för tillträdes- och antagningsfrågor, information om svensk
högre utbildning, bedömning av utländsk
utbildning och information om EU-program och andra internationella program
inom utbildningsområdet.
Styrelsen är utsedd för tiden
1.1.2013–31.12.2015.

Biström ny ord
förande för kåren
¶¶ Åbo Akademis
Studentkårs fullmäktige valde på sitt konstituerande möte den
4 december ett nytt
presidium och ny
styrelse för studentkårens nästa verksamhetsår. Till styrelseordförande för
år 2013 valdes fjärde årets litteraturvetarstuderande Ina Biström.
Till fullmäktigeordförande valdes fjärde
årets folkrättsstuderande Raine Katajamäki.
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folkloristik

black metal

Våld och kyrkobränningar lyfte black metal till löpsedlarna
i början av 1990-talet. Det är ett tag sedan någon större
uppståndelse uppstod kring denna musikscen, men
samhällsprotesten finns kvar.

Män som
dras till mörkret
04

¶¶Musikgenren black metal växte fram som en extrem
variant av hårdrock under slutet av 1980-talet. Stilen
har ett starkt fäste i Norden och den norska black metal-musiken väckte stor internationell uppmärksamhet i samband cirka 50 kyrkobränningar och mordet på
Øystein Aarseth, sångare i bandet Mayhem, i början av
1990-talet.
Mikael Sarelin har forskat i vad maskulinitet och mörker betyder för scenmedlemmar i finländsk black metal
och hur dessa teman uttrycks.
– Black metal innehåller en stark dos samhällsprotest. De som är del av black metal-scenen tar avstånd
från samhället genom att ifrågasätta dess grundvalar.
Här finns ett subkulturellt motstånd som påminner om
punkens.
Som namnet på stilen, black metal, uttrycker är
mörkret centralt. Det tar sig konkreta uttryck i till exempel låttexterna, i att kläder och hår ofta är svarta,
samt i så kallad corpse paint: personer, vanligen artister, målar svart runt ögon och mun medan resten av ansiktet målas vitt.
Men det mörka handlar också, och kanske ännu viktigare, om ett själsligt mörker. De onda sidorna av människan utforskas och inom scenen finns det religiösa inslag av satanism och anti-kristendom.
– Norsk black metal är rätt långt paganistisk och ickedualistisk, medan finsk black metal är starkt dualistisk.
Tanken är att man strider med satan mot gud. Detta gestaltas symboliskt exempelvis med upp- och nedvända
kors och i låttexter om djävulen och gud, säger Sarelin.
– Även om vårt samhälle har sekulariserats så bygger
det på kristna värderingar och detta är något scenmed
lemmarna vänder sig mot. Black metal utgörs enligt
dem av musik och ideologi, saknas den ena halvan är det
Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 1 2013

Mikael Sarelin
disputerar
den 25 januari på avhandlingen ”Krigaren
och transvestiten. Gestaltningar av mörker och
maskuliniteter i
finländsk black
metal”. (Foto:
Nicklas Hägen.)

inte black metal. Mörkret kommer
in som en ideologi som uttrycks genom musik och visuella inslag.

Krigare och transvestiter

Sarelin baserar sin forskning bland
annat på iakttagelser han gjort under spelningar och intervjuer han
gjort med bandmedlemmar, kritiker och personer som har skivbolag.
Han har hittat två återkommande
gestaltningar av maskulinitet som
han kallar ”krigaren” och ”transvestiten”.
Krigaren stöder, eller kanske snarare förstärker och
karikerar, den maskulinitet som finns i vårt samhälle.
– Krigaren är en riktig ”äijä”, en karlakarl. Han är en

– Vi är ett melankoliskt och nostalledarfigur som inte skyr konflikter och
giskt folk, och här finns det parallelsom med black metal som vapen samler mellan black metal och den finska
manför scenmedlemmarna i vad som
tangon. Inom black metal finns mekallas för ett krig mot kristendomen,
lankolin i mörkret och nostalgin i att
säger Sarelin.
man ser tillbaka till förkristna tider.
– Krigarmaskuliniteten innehåller
en protestmaskulinitet som tar den
Postmodernitet
gällande idealmaskuliniteten i potens.
Man tar den rådande könsrollen, överDet individuella och samtidigt unifordriver den och gör den till en skräckfima ser Sarelin som ett utslag för det
gur. Och samtidigt till makt.
uppluckrande av traditioner som bruSida vid sida med den här karakkar betecknas som postmodernitet:
tären finns transvestiten. Genom att
var och en är fri att förverkliga sig själv
flörta med sexuella tabun som inbara man gör det på ett liknande sätt.
cest, pedofili och transgender häcklar
Ett annat postmodernt inslag är att
transvestiten de könsroller som råder
ingenting betyder något – allt heligt,
också inom den egna musikscenen.
också inom den egna scenen, häcklas
– Transvestiten ifrågasätter krigar– samtidigt som man kan förhålla sig
maskuliniteten och gör bokstavligen
mycket känsligt till allt.
framträdandet till en dragshow. De här
Förhållningssättet till black metal
personerna uppfattar krigarmaskuvarierar enligt Sarelin starkt bland de
liniteten som norm inom black metal
som är aktiva inom scenen. Vissa har
och anser att det gör att black metalingen distans till det de håller på medscenen stagnerar och blir normativ.
an de flesta ändå har glimten i ögat,
Sarelin tolkar båda maskulinitetertrots att de tar genren och de värdena som en reaktion på att könsrollerringar som råder inom den på fullaste
na i samhället har luckrats upp. Black
allvar. Han nämner som ett exempel
metal utgör en reaktiv homosocial gedet svenska bandet ”Sportlov”, som
menskap där män gör saker tillsambestod av etablerade scenmedlemmar
Maskulinitet
mans och kvinnans roll är liten.
och gjorde parodi på sin egen musikstil. Mottagangestaltas ofta
– Vissa skulle önska att fler kvinnor
det varierade.
i form av "krigainvolverade sig i scenen men en av miOberoende av inställning så är det svårt att vara
ren" och "transna informanter menade att de saknar
black metal på heltid. Sarelin påminner om att det
vestiteten" inom
trovärdighet. Kvinnor är enligt honom
här är ”vanliga” män som ofta växt upp i medelblack metal. Exbara med i black metal för att få klä sig
klassfamiljer. Och det fruktade och omtalade vålempel ovan.
svart och i gummi men att klockan
det är trots allt sällsynt inom scenen.
börjar ticka i något skede och då drar
– Även om de uttrycker vissa tankar och idéde sig ur. Han sade sig inte heller känna
er bland sina likasinnade så är de till vardags ändå
någon kvinna som äger en skivsamling eller gjort något
tvungna att fungera i vårt samhälle. De flesta jobbar elbrott i black metals namn, medan han känner många
ler studerar och på gatan ser de bara ut som vanliga långsådana män.
håriga hårdrockare, säger Sarelin.
Black metal-konserter i Åbo drar i normala fall upp– Black metal-scenen är fylld med paradoxer som dras
skattningsvis mellan 100 och 300 besökare. Att hårdtill sina ytterligheter. Det gör den intressant.
rock och metallmusik överlag är så stort i Finland menar
Text Nicklas Hägen
Sarelin kan ha med det finska sinnelaget att göra.
Foto Mikael Sarelin
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forskning

nationalekonomi

Förmåga att tänka och anpassa sig är vad universiteten ska lära ut, snarare
än yrkesutbildning, säger Christer Lindholm, doktor i nationalekonomi.

Bildning är ett värde i sig

06

¶¶Efter magisterexamen i nationalekonomi vid Åbo Akademi spenderade Christer Lindholm ett år i
Reading som masters-student. Därefter spenderade han ett år som assistent vid Åbo Akademi varpå han
flyttade till Bryssel där han först jobbade som gästforskare vid det katolska universitetet i Leuven (KUL).
Sedan blev han anställd av finansjätten JP Morgan. För JP Morgan jobbade han som analytiker under mitten
av 90-talet.
Efter tiden i Bryssel jobbade han
ett halvår på Hanken i Helsingfors
varefter han återvände till ÅA för att
doktorera. Sedan dess har han jobbat som lärare och forskare vid ÅA,
samtidigt som han gjort sig känd
som föreläsare och kolumnist. För
tillfället söker han finansiering för
fortsatt forskning vid ÅA.
Kan du nämna några skillnader
mellan att jobba som analytiker för
ett bolag som JP Morgan och att jobba inom universitetsvärlden?
– Skillnaderna är väldigt stora. På
JP Morgan var uppgifterna konkreta
och handlade i enkelhet om att veta vart man skulle flytta pengar för
att de skulle ge största möjliga avkastning.
– En annan stor skillnad mot den
akademiska världen var att jag förfogade över i princip obegränsade
resurser. Kostnaden för att få fram
information hade ingen betydelse.
Ingenting måste stötas och blötas.
Och ifall jag behövde skaffa fram information på ett mera informellt vis
hade jag ett väl tilltaget representationskonto.
Varför slutade du då på JP Mor-

Christer Lindholm anser att
Finland borde förbereda sig på sociala omställningar
medan det krisdrabbade Europa
borde våga satsa på
stora infrastrukturprojekt.

gan, och längtar du tillbaka?
– Ibland längtar jag nog tillbaka. Mycket där var tilltalande. Men
i grund och botten kändes jobbet
meningslöst och jag skulle med tiden ha fått mycket svårt att motivera mig till det. Jobbet handlade om
att flytta omkring pengar i syfte att
tjäna ännu mer pengar och inget annat.
Vad har din forskning vid ÅA fokuserat på?
– Min doktorsavhandling handlade om skogsindustrin och dess
anpassning till Finlands EMU-medlemskap. Ett annat tema jag ägnat
mig åt i min forskning är internationella finans- och valutakriser.
Kan du säga något om hur dagens
ekonomiska kris i Finland skiljer sig
från den vi hade på 90-talet?
– Den förra krisen innebar stora
och just då smärtsamma strukturomvandlingar. Men det som hände
var att i grunden olönsam industri,
som textilindustri och industrier
som levde helt på handeln med Sov-
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jetunionen, gick omkull. Det som då
stärktes var skogsindustrin, metallindustrin och det teknologikluster
som växte fram kring Nokia.
– I krisen idag är det den mest produktiva delen av vår exportindustri
som drabbats, det vill säga främst
skogsindustrin och Nokia. I det här
skedet finns det inga nya branscher
som har tillräcklig tillväxtpotential
för att kunna ta deras plats.
Var tror du att det här kommer att
leda till?
– Om inga nya branscher förmår
ersätta skogsindustrin och Nokia,
och inga sådana kandidater finns
för tillfället vid horisonten, är risken stor att vi står inför samma utveckling som USA och England.
Det vill säga att vi får en liten minoritet högavlönade som har jobb inom till exempel forskning och produktutveckling, och sedan en stor
massa som sysslar med lågavlönade servicejobb. Det här kommer
att resultera i ännu större inkomstskillnader och, med stor sannolik-

het, i en högre arbetslöshet.
– Servicesektorn kommer också i sig att vara en utmaning, det är
inte sagt att vi kan skapa tillräckligt
många nya servicejobb för att ersätta dem som går förlorade inom industrin eftersom vår egen servicesektor fortfarande är underutvecklad i
en internationell jämförelse.
Vad tror du om möjligheterna att
göra något åt situationen?
– I sista hand är det naturligtvis
upp till företagen att utveckla nya,
innovativa varor och tjänster. Vad
gäller staten så kunde man eventuellt se över villkoren för företagsstöd
och koncentrera det till nystartade
företag i stället för att stöda väletablerade storföretag som Nokia. Jag
är övertygad om att det här skulle ge
en betydligt bättre utdelning i form
av nya produkter och arbetsplatser
än det nuvarande stödsystemet.
– Vad gäller de sociala konsekvenserna är det säkrast att försöka förbereda sig för en liknande utveckling som i USA och England, det vill
säga en allt skarpare tudelning. Den
skulle man kunna lindra genom att
omstrukturera det sociala skyddsnätet där man just nu antingen är en
del av arbetslivet eller bidragstagare. Det skulle alltså innebära att man
införde någon form av medborgarlön så att man kunde garantera en
viss levnadsstandard trots låglönejobb.
Både stora löneskillnader och
tanken på en medborgarlön delar
det politiska fältet. Hur ser du på de
här frågorna?
– Vänstern kunde hitta sin stora
uppgift i att hårt driva genom medborgarlönen. Motståndet kommer
märkligt nog främst från socialdemokraterna som ser det som sin huvuduppgift att bevaka löntagarnas
rättigheter. Unga samlingspartister
har däremot visat sig vara för medborgarlön. Vad moderpartiet tycker
vet jag inte. Uppdelningen går allt-

så inte mellan vänster och höger utan diagonalt genom det partipolitiska fältet.
– Vad gäller inkomstskillnaderna är en av ekonomins naturlagar
att om man vill få så många ut på arbetsmarknaden som möjligt måste lönenivåerna spegla prestationsnivån. Och det innebär i vissa fall en
lönenivå som är så låg att det krävs
en medborgarlön för att garantera
en skälig levnadsstandard.
Vad anser du att man borde göra åt
den pågående krisen ur ett europeiskt perspektiv?
– Överlag borde euroområdets
krisländer, och inte bara Grekland
och Spanien, satsa på storskaliga
infrastrukturprojekt. Ett slags nytt
New Deal. Det skulle både ge arbetsplatser, skattebetalare och ren
nytta till samhället. Grekland som
inte har mycket annat att konkurrera med än soldygn borde till exempel ges möjlighet att bygga ut sitt
föråldrade elnät, bygga ut solenergiparker och exportera energi. Nu
hamnar i stället största delen av stödet till Grekland direkt i fickorna på
de banker som lånat pengar till den
grekiska staten.
Varför verkar infrastrukturprojekt vara en så omöjlig tanke?
– Mycket handlar det om Tyskland och tyska ekonomer som är
extremt dogmatiska. Sedan andra
världskrigets slut har de varit allergiska mot allt som låter som keynesiansk stimulanspolitik. Det är
hårda tag som gäller, blod, svett
och tårar. Och som största finansiär
har Tyskland, och därmed de tyska
ekonomisk-politiska doktrinerna,
ett oerhört starkt inflytande på hanteringen av eurokrisen.
Men att Tyskland lyckats med vad
de lyckats med måste väl hänga ihop
med att landet just precis är Tyskland med allt vad det innebär i geografi, industrier, position i världspolitiken och så vidare?

– Ja. Samma formel fungerar
omöjligt överallt. Men nu verkar till
och med IMF ha börjat inse att åtstramningspolitiken inte fungerar
och att det behövs något annat för
att få igång tillväxten i Europa.
Hur ser du på universitetens uppgift i den ekonomiska krisen – den
nuvarande trenden tycks vara att
från statligt håll styra universitetens
verksamhet för att tillmötesgå industrins behov.
– Bildning och forskning är universitetens huvuduppgift. Jag ser
bildning som ett ändamål i sig.
– Men man kan också argumentera ekonomiskt. Det är inte universitetens uppgift att förmedla yrkesutbildning. Och i den tid vi lever i
nu riskerar en yrkesexamen att bli
omodern redan medan man studerar.
– Då är det bättre att ha lärt sig
tänka och modeller hur man angriper problem – på en dynamisk arbetsmarknad är det här bra egenskaper.
– Vad gäller forskningen behövs
en tydlig uppdelning mellan basforskning som universiteten ägnar sig åt och tillämpad forskning
som företagen gör. Det är lätt hänt
att man snöar in sig på ett område om man börjar specialisera sig
för mycket, vilket är en risk som är
starkt förknippad med de allt hårdare kraven på snabba och kommersiellt tillämpbara resultat.
– Det är inom basforskningen de
riktigt stora upptäckterna görs och
de kommer ofta till av en slump, just
för att man ägnar sig åt bred forskning. Om vi hoppas på att ett nytt
Nokia ska uppstå är det vid universiteten och inom den fria forskningen det grundläggande jobbet görs.
Och det gör man inte med att skära ner i universitetens statsanslag så
hårt som staten nu gjort.
Text & foto Marcus prest
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per brahe-priset

Parvez Alam

Biomimetik,
den nya
forskningsgren vid ÅA
som Parvez
Alam grundat, handlar
om att studera naturen,
imitera och
reproducera.
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Doktor Parvez Alam fick Per Brahe-priset 2012. Priset går till en
ung forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi ses som
synnerligen önskvärd.

Naturen är överlägsen
¶¶Parvez Alam är född 1975. Han
avlade sin doktorsexamen 2004 vid
University of Bath i Storbritannien
och har sedan dess verkat som forskare i pappersförädling vid institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi.
– I Leicester blev jag nästan färdig
med en examen i biomedicin innan
jag bytte till materialvetenskap vid
Bath-universitet.
Hans fru är finländare, och sedan
han doktorerat ville hon flytta tillbaka till Finland. Han hade ingen
tidigare erfarenhet av landet men
blev omedelbart anställd efter att ha
pratat matematisk modellering med
professor Matti Toivakka.
Juryn för Per Brahe-priset anser
att Alam har bidragit till förnyelse
av både forskningen och undervis-

ningen vid huvudämnet naturmaterialteknik (tidigare träförädling)
vid institutionen för kemiteknik.
Han har också etablerat en ny forskningsgren vid Åbo Akademi, biomimetik.
– Det här är ett bra labb. Bra folk
och mycket frihet, säger Alam.
– Att inte vara för låst i specifika idéer om vad vi ska hålla på med
öppnade möjligheten att ta in ett
ämne som biomimetik.
Alam säger att en viktig komponent i forskningsarbetet vid universitet är öppenhet med forskningsresultat.
– Det enda sättet att lära sig och
komma någon vart är att sprida information och ta del av den. Kommersiella intressen kan ha skäl att
försöka panta på information. An-
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dra skäl att hålla tillbaka är att viss
kunskap kan vara farlig i fel händer. Å andra sidan är sådan kunskap
nästan alltid tillgänglig för den som
söker den.
Biomimetik handlar om att studera naturen för att identifiera användbara egenskaper som forskaren sedan försöker förstå och sedan
imitera och reproducera artificiellt.
Naturen innehåller material med
egenskaper som ofta är långt överlägsna de material som används i
kommersiella produkter.
– Spindelväv är till exempel ett
mycket intressant material. Det
är en proteinstruktur som tål fem
gånger mera mekanisk påfrestning
än stål av motsvarande massa, och
två gånger mera än kevlar.
– Ett annat exempel är nattfjä-

rillens ögon som är naturligt antireflektiva. Strukturen är enkel att
kopiera och används inom olika former av optik. Andra användningsområden är energitäta fönster.
– En nyckel till konstruktionen av
hållbara material är en hierarkiskt
ordnad struktur där man bygger i
olika nivåer, börjandes från molekylär nivå, till nano, mikro och så
vidare.
Alam har presterat en mängd vetenskapliga artiklar och har en aktiv
roll i handledningen av doktorander. Han har också visat ett aktivt

samhällsengagemang och populariserar sitt kunnande bland annat
via dagspressen och genom kontakt till gymnasier. Alam är brittisk medborgare. Han pratar flytande svenska.
– Personligen anser jag att vi tappat bort filosofin. I det klassiska universitetet var filosofin en integrerad
del av naturvetenskapen, men man
får inte nödvändigtvis syn på de underliggande frågorna när man håller
på med ett specifikt och väldigt specialiserat område.
– Utan filosofi har vi bara rå data,

och data i sig själv säger ingenting
om hur den ska tolkas eller användas. Bara en så enkel sak som om ett
experiment gick bra eller dåligt kräver en förståelse av vad man håller
på med som inte automatiskt finns i
själva ämnet.
– En annan sak är att en stor del av
dagens forskning görs för industrin.
Forskning för industrin är i sig självt
naturligtvis inte ett problem. Men vi
är ett universitet och vi ska inte vara underställda industrins villkor.
text & Foto marcus prest

09
exempel på material som undersöks för sina egenskaper

”Det här är en simulation på molekylär
dynamik där vi ser aminosyra förändra kristallstrukturen på kalciumkarbonat. Simulationen ger oss en inblick i
hur man ska gå tillväga för att designa
kristallstrukturer med polysackarid tillsats, vilket är typiskt för många typer
av koraller.”

”Här ser vi nålliknande utväxter på
dynbaggens ben, vilket hindrar dynga
från att fastna. Det här kan imiteras för
att skapa till exempel smutsavvisande ytor.”

”Det här är ett exempel på ett intrikat glas-nano-skelett gjort av encelliga saltvattens alger som också kallas
diatomer. Det finns fler än 100 000 arter av diatomer, alla med sin egen specifika glasaktiga struktur. Vi använder
diatomer som bioinspirerade förmedlingssystem för läkemedel.”

”På bilden ser vi resultatet av ett experiment med att tillsätta L-lysin till kalciumkarbonat som reagerat med att kondenseras på en yta av fibrer. Som vi såg på molekylmodellen (bilden ovan) blir kristallstrukturen påverkad av L-lysin; en svampliknande utväxt växer ut från fibrernas yta, vilket är fundamentalt olikt from de kublika
strukturer som annars formas.”
”Koraller är intressanta eftersom de formar invecklade kristallskelett som klarar av
högt hydrostatiskt tryck och starka vattenströmmar. Strukturen kan imiteras för att
skapa bättre mekaniska egenskaper hos artificiella material.”
Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 1 2013

aktuellt

teknologiöverföring

Det finns en klyfta mellan de innovationer som görs vid universiteten och
färdiga produkter. Nu byggs nätverk för att:

Kommersialisera vetenskap

10

¶¶Att utveckla en bra idé till ett patent eller en affärsverksamhet kostar pengar som investerare och företag inte alltid är beredda att betala,
eftersom det inte finns någon garanti för att det resulterar i en kommersiell produkt. Därför har man vid
Åbo Akademi sedan hösten arbetat med att försöka skapa strukturer och nätverk som ska underlätta
överföringen av innovationer ut på
marknaden.
Det görs genom att scouta och avgöra vilka av de innovationer som
finns vid Åbo Akademi som kan utvecklas till affärsverksamhet, samt
ordna utbildningar och informationstillfällen som förbereder forskarna på marknadens villkor. Ett
exempel är kursen ”Business Essentials for Scientists” som i år ordnas
för tredje gången.
– Alla forskare blir inte företagare och ska inte heller bli det. Men
det är viktigt att man vet vad de vill
ha på andra sidan skrivbordet vid
förhandlingar, säger Mika Tuomola.
– Man underskattar ofta den
mängd fakta om produkten ett företag vill se innan de är beredda att
göra affär.
Utvecklingen av kommersialiseringsprojekt görs av Tuomola
och Saara Inkinen, båda med forskar- och företagserfarenhet, i nära samarbete med Forskningsservice. Målet är att de nya processer
och verktyg för teknologiöverföring
som skapas permanent ska integreras i akademins existerande innovationssystem. Tanken är att de ska
hjälpa till att kommersialisera alla
kategorier forskning vid Åbo Aka-

Vetenskap till salu. Mika Tuomola och Saara Inkinen förbättrar möjligheterna att göra affärsverksamhet av forskningen vid Åbo Akademi.

demi där det bara finns möjlighet
– inte bara teknologi utan också till
exempel IT och humaniora.
– Vanligtvis har man i teknologiöverföringen fokuserat på patent,
men numera förstår man inom företagen att service är en del av omsättningen. Därför är också till exempel
mjukvara och affärsmodeller, som
inte är patenterbara, potentiella föremål för affärer, säger Tuomola.

Bra för forskaren,
bra för akademin
När en anställd har kommit på en
uppfinning som kan leda till ett patent är han eller hon enligt lag skyldigt att meddela sin arbetsgivare om
det. Rätten till uppfinningen klassificeras olika beroende på i vilken typ
av forskning den uppkommit och
på vad som har avtalats om äganderätten.
Ifall uppfinningen har gjorts i öp-
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pen akademisk forskning hör de
immateriella rättigheterna enligt lag
till uppfinnaren. Denna kan dock
överföra rättigheterna till universitetet ifall han eller hon inte vill kommersialisera innovationen själv,
vilket i vissa fall kan medföra kommersialiseringsmöjligheter som inte skulle vara tillgängliga för forskarna annars.
Universitetet kan överta rättigheterna till uppfinningar som gjorts
inom avtalsforskning men till exempel i kundtjänstprojekt med industrin hör rättigheterna ofta till
bolaget som finansierat projektet.
Om Åbo Akademi har eller tar över
rättigheterna till en uppfinning hör
enligt lag de immateriella rättigheterna till akademin medan uppfinnaren får ett uppfinnararvode.
Uppfinnaren får vid Åbo Akademi
behålla minst hälften av de inkomster patentet eller uppfinningen ge-

UniYH-mässor och abidagar i Åbo och Vasa
lockade rekordmånga intresserade.

besök av 1 500 elever
nererar efter att utgifterna för utvecklandet av idén har dragits bort.
Villkoren för uppfinnaren är i allmänhet betydligt bättre här än inom industrin, där uppfinnaren ofta
får en betydligt mindre procentuell
andel av vinsten.
Akademin tar risken att satsa på
patent och vidareutvecklingen av
affärsidén, en process som kostar
men som också ger avkastning om
uppfinningen slår igenom.
– Vi hjälper forskare till att utveckla produkter till ett skede där de kan
bli kommersiella produkter, något
som annars på grund av resursbrist
inte kunde göras, säger Inkinen.
En viktig del av arbetet är färdigställandet av ansökningarna till de
av utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, TEKES, finansierade TUTLI-projekten: ett finansieringsprogram som startade
2012 och är avsett att stöda utformningen av information och kunskap
som behövs för kommersialisering
av forskningsresultat.
Vårens ansökningstid går ut i februari och då ska Åbo Akademi försöka upprätthålla sitt fullständiga
track-record. Av fjolårets tre ansökningar godtogs nämligen alla tre.
– Det här var visserligen forskargrupper som kommit rätt långt på
egen hand. Men vi ser gärna att forskare som har idéer för kommersialisering tar kontakt med oss i ett så
tidigt skede som möjligt, säger Inkinen.
Läs mera om teknologiöverföring
på www.abo.fi/forskning/innovationer.
Text & foto Nicklas Hägen

¶¶Abiturienternas och andra ungas såsom yrkesinstitutsstuderandens intresse för att studera på ÅA
eller Novia tycks bara öka. På de informationsdagar, UniYH-mässorna, som i år arrangerades i Åbo och
Vasa, deltog igen rekordmånga studiesugna unga, det vill säga närmare 1 100 ungdomar. Och med de som
deltog i ÅA:s abidag tillsammans
med Åbo universitet och ÅA:s egen
abidag i Åbo i mars, blir det omkring
1 500 presumtiva nya högskolestuderande som fått bred information
om vad allt de kan studera till exempel på ÅA.
Det är tredje gången UniYH-dagen ordnas här på ÅA i Vasa och
med 450 anmälda deltagare börjar
vi nå maxgränsen för vad vi kan ta
emot, säger studiesekreterare Anna
Smedlund vid ÅA i Vasa.
På UniYH-dagarna presenterar
ÅA och Novia sig själva och de olika ämnena har egna korta presentationer. Samtidigt kan deltagar-

na ströva runt de många olika bord
där olika enheters informatörer
presenterar de olika utbildningarna och ämnena och delar ut material om dem. Även studentkårerna är
med och berättar om sin verksamhet. Under dagen kan deltagarna äta
en gratis lättlunch och på egen hand
ströva runt i huset.
Fördelen med en sådan här informationsdag för alla abin och yrkesinstitutsstuderande är att vi kan satsa stort och visa upp ÅA:s hela bredd
och många olika studiealternativ på
en gång och på olika sätt. Då får besökarna mycket mer ut av besöket
än om de till exempel skolvis skulle
besöka oss, säger Anna Smedlund.
UniYH-mässan i Vasa hölls den
11 januari och fredag den 18 januari i Åbo. Den 15 januari arrangerades en abidag tillsammans med Åbo
universitet och i mars blir det ännu en skild abidag enbart på svenska på ÅA.
Text & foto Ari Nykvist

Mellan presentationerna av utbudet på ÅA och Novia höll ”Mackan och
Ricke”, det vill säga Sannah Nedergård och Linnea Sundblom från Novias
scenkonstlinje i Jakobstad en fart- och humorfylld hurtfrisk pausgympa i
en fullsatt Akademisal på UniYH-mässan i Vasa.
Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 1 2013
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jakobstad

campus allegro

Barnpedagogiken vid ÅA i Jakobstad flyttade till Campus
Allegro. Den allmänna bedömningen är att det är ”fräscht”.

Nya utrymmen ger
många nya möjligheter
¶¶”I then söderliga endan af Södra Thvärgatan återfinnes then nya Barnphedagogiken”.
Någonting i den stilen kunde det kanske ha
stått i en avis eller ett brev på 1700-talet i Jakobstad om Åbo Akademis och pedagogiska fakultetens enhet för barnpedagogik (BI)
då hade flyttat in i nya utrymmen. Idag är
BI:s nya adress Storgatan 7 i stadens absoluta centrum där det nya stora Campus Allegro
på totalt cirka 17 000 kvadratmeter äntligen
har kommit igång.
Under de utdragna arbetena med det nya
campuset, hittade man bland annat tre
gamla gator från 1700-talet och i ändan av
forna Södra Tvärgatan som nu har formen
av en lång öppen gatliknande korridor inne
i campuset, finns alltså BI sedan början av
januari. BI:s utrymmen på drygt 1 100 kvadratmeter finns i det Lassfolska kvarteret i
huset av stock vid Storgatan 7 och i ett gammalt tegelstenshus inne på gården förenat
med stockhuset under ett stort glastak.
– Nya fräscha utrymmen ger oss nya möjligheter och kräver att vi tänker om och tänker nytt. Nu gäller det att tålamodigt anpassa oss och ”bo in” oss i huset och hela
campuset, säger utbildningsledare Marina
Lundkvist.
Tidigare hade BI helt egna och dubbelt
större utrymmen än nu, men de nya utrymmena är enlig Lundkvist på många sätt både modernare och fräschare. Inte minst med
tanke på luftkvaliteten för de cirka 60 barnträdgårdslärarstuderandena och 17 anställda.
– När vi och våra studerande nu är en del
av ett stort högskolecampus med närmare
1 000 studerande, uppstår en massa nya möten, nätverk och nya möjligheter till samverkan. Vi är helt enkelt mindre isolerade än

tidigare och kan använda olika utrymmen i
samarbete till exempel med yrkeshögskolorna Novia och Centria.

Gemensamma studentfester
Sandra Fleen och Annika Paulin från Nykarleby är första årets studerande vid BI och har
ännu över två års studier framför sig innan de blir barnträdgårdslärare. Båda är med
i StuBi, den egna studentföreningen vid BI i
Jakobstad.
– Här är mycket fräschare och modernare
än på det gamla stället och så är det kul och
intressant att få
se och träffa också andra studerande än BI:s här
på campuset, säger Sandra.
– Visst skulle våra egna utrymmen här
gärna ha fått vara
större, men å andra sidan är det
ganska så mysigt och trevligt just i vår ända
av Campus Allegro, tillägger Annika.
Båda har redan börjat vänja sig med de nya
utrymmena och räknar med att StuBI börjar samarbeta med i synnerhet studentkåren vid Novia för att arrangera olika evenemang och studentfester.
Rektor för ÅA i Vasa, prorektor Christina
Nygren-Landgärds är överraskad över hur
trevliga och fina utrymmena sist och slutligen blev.
– Det är skönt att veta att alla på BI nu äntligen har nya fräscha och friska utrymmen
som på många sätt ger BI nya möjligheter.
Och ur studenternas synvinkel blir det sä-

Barnpedagogikstuderandena
Sandra Fleen (till
vänster) och Annika Paulin hoppas
på ökad samverkan
med i synnerhet
Novia och mellan
studentföreningarna i det nya Campus Allegro.

Noterat
Justitieministern hjärn
skannades på Åbo Akademi

kert givande att få träffa studerande från andra högskolor och ämnen och tillsammans
kunna ha ett livligt och intressant studieliv
också på fritiden.

Schaumansalen viktig
för hela staden
Under våren ska en gemensam sambokning
av de många utrymmena i Campus Allegro
komma igång. Allt från den stora konsertsalen Schaumansalen med plats för upp till
400 personer, kammarmusiksalen och auditoriet Rotundan till mindre föreläsningssalar och andra bokningsbara utrymmen
såsom forskarrum. Schauman- och kammarmusiksalen väntas ge musiklivet i hela
Jakobstadstrakten ett uppsving.
Universitetsbiblioteket Tritonia har redan
hunnit öppna en för alla studerande och lärare gemensam filial i huset och i mars öppnar ett café och en matservering med studentpriser. Den 16 mars är det invigning av
Campus Allegro och både den efterlängtade
invigningen liksom invigningen av Schaumansalen veckan efter direktsänds i radio
och tv.
Text & foto Ari Nykvist

Nytt, fräscht
men också vackert gammaldags
och mysigt, konstaterar från vänster prefekt Ria
Heilä-Ylikallio,
utbildningsledare
Marina Lundkvist
och prorektor
Christina NygrenLandgärds om
barnpedagogikens nya utrymmen i Campus Allegro i Jakobstad.

¶¶ När justitieminister Anna-Maja
Henriksson i början av januari besökte Åbo Akademis fristående institution MediaCity (MC) i Vasa, fick hon
själv agera testperson i MC:s testlaboratorium. I labbet kan bland annat tittarnas bildfokusering, intresse, uppmärksamhet och känslor registreras
med hjälp av allt från hjärnskanning
och svettning till ögonrörelser då man
ser till exempel på en datorskärm, tvskärm eller en tidningssida.
– På det här sättet kunde man kanske börja testa olika vittnens och
åtalades trovärdighet under domstolssessioner, var hennes spontana reaktion med glimten i ögat då hon
satt i teststolen.
Justitieministerns olika reaktioner
och ögonrörelser då hon klickade på
ett ministeriums hemsidor noterades
betänksamt av både henne själv och
av hennes riksdagsmedarbetare Elisabet Rantschukoff. Efter det en timme långa besöket på ÅA fortsatte Anna-Maja Henriksson till EnergyVaasa,
det vill säga till Nordens största energiteknologikluster.

Justitieminister Anna-Maja
Henriksson fick en hjärnskanner
på huvudet av MediaCitys Joachim
Högväg då hon besökte ÅA i Vasa.
Text & foto Ari Nykvist
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FORSKNING museet
zoologiska

Snus
flugor
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Många nya insektupptäckter ännu att vänta på Åland.

Flugor på zoologiska
museet
¶¶De tre för Finland nya insektarterna som
påträffades vid Åbo Akademis Husö biologiska station på Åland i höstas är inkluderade i
ÅA:s zoologiska samlingar. Samlingen är inhyst vid Zoologiska museet vid Åbo universitet.
– Akademins samlingar deponerades här
redan 2008, säger museimästare Anssi Teräs.
Insektfaunan på Åland är intressant, men
jämfört med fasta Finland relativt lite undersökt. Den pågående klimatförändringen
hämtar kontinuerligt in nya sydliga arter till
öarna.
Insektklubben vid föreningen Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura ry besökte Husö
biologiska station den 7–9 september 2012.
Under besöket, som ordnades av de zoologiska samlingarna vid Åbo Akademi, samlade klubbens medlemmar insekter på stationens marker.
FD Antti Haarto, som är ordförande för insektklubben och för arbetsgruppen för tvåvingar i Finland, artbestämde 194 arter av det
insamlade materialet. Av dessa var tre nya för
Finland.
Utöver detta gjordes den genom tiderna andra observationen i Finland av två arter, och
42 för Åland nya arter av tvåvingar upptäcktes. Tack vare det långvariga strandbetet som
bedrivits vid biologiska stationen var även antalet dynglevande arter (cirka 20) betydande.
För närvarande känner man i Finland till
nästan 6 300 tvåvingearter, varav cirka 4 000
är flugor och 2 300 myggor.
Av de nya arterna tillhör Dilophus febrilis
(Linnaeus, 1758) hårmyggorna (Bibionidae).
Arten förekommer till exempel i Sverige och
Norge. Två honor och en hane påträffades.
Den andra nya artenDrosophila tristis (Fallén, 1823)tillhör daggflugorna (Drosophilidae). Arten har påträffats i nästan alla länder i
Västeuropa, samt i Lettland av de baltiska län-

derna. I Norden har arten tidigare påträffats i
Danmark och Sverige, där den nordligaste observationen kommer från Uppsala. På Husö
påträffades 13 hanar.
Den kanske mest intressanta arten av nykomlingarna är Lispocephala falculata (Collin,
1963) som tillhör de egenliga flugorna (Muscidae). Arten är en internationell raritet, som
tidigare har påträffats endast i England, Danmark, Tjeckien och Ungern. Man känner inte till artens levnadsvanor, men den kan vara
halofil och därmed förknippad till kustområden. En honindivid påträffades.
Insektforskarna antar att den åländska insektfaunan ännu gömmer många trevliga
överraskningar som väntar på att bli upptäckta. Några orsaker till att insekterna är svåra att
upptäcka är Ålands landskapsstyrelses förbud
mot automatiska insektfångare, restriktivare
allemansrätt än på fastlandet, och att den lokala forskningsverksamheten är småskalig.
– Flugarter är annars också relativt dåligt
undersökta, så det är inte helt oväntat att man
hittade nya arter på Åland, säger Teräs.
Översta bilden: Lispocephala falculata som
hör till de egentliga flugorna är en internationell raritet och upptäcktes nu på Åland.
Underst, vänster: Arten Drosophila tristis
som hör till daggflugorna (Drosophilidae)
kännetecknas av de mörka framdelarna på
vingarna. Bananflugan (Drosophila melanogaster) hör också till daggflugorna.
Underst, mitten: Huvud tillhörande Drosophila tristis-daggfluga.
Underst, höger: Arten Dilophus som hör till
hårmyggorna (Bibionidae) kan kännas igen
vid raderna av de kraftiga taggarna i ryggens
framdel.
text mia henriksson och marcus prest
Bild Anssi teräs
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VECKans Skribent

vat'n h2o-gruppen

Veckans skribenter har startat ett forskningsprojekt
som är roligt och kan ha en samhällelig inverkan. De
hoppas kunna locka med hela Åbo Akademi.
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VAT’N – H2O,
en gemensam
ÅA-satsning

K

änns det ibland som
att du gör ett bra jobb
men är alltför ensam?
Är du smått frustrerad över att ingen
som räknas tycks lyssna på dina goda råd? Läser du om stora fantastiska satsningar vid andra universitet,
medan projektplaner på hemma
plan ofta rinner ut i sanden? Anser
du att mycket som görs idag kunde
göras bättre genom samarbete över
ämnesgränserna?
Precis så kände vi oss, ett gäng
professorer/prefekter/prorektorer som ibland kämpar mot väderkvarnar. Vi bestämde oss dock för
att bryta frustrationen och i stället
samlas till ett första brainstormingmöte för att komma igång med något nytt, gemensamt, nyttigt och
roligt.
Det behövdes sex trötta men halvtokiga professorer, en professor med
tuschen i högsta hugg, en whiteboard och en hel del starkt kaffe. Okej,
en del e-post utbytte vi före mötet
för att inte bli alltför överraskade av
vad vi skulle göra. På några timmar
kom vi fram till att vi vill starta ett

paraplyprogram som ger alla enheter en chans att vara med och påverka en oerhört viktig sak, nämligen vatten.

V

arför just vatten?
Jo, vi listade sådant
vi tyckte hör till allas
mänskliga rättigheter: mat, luft, värme,
vatten, väggar och tak, hälsa, sanitet och ett vettigt klimat. Därifrån
kom vi till att vatten är något som
just Finland och speciellt Åbo Akademi kunde vara starka på och valet var sen egentligen ganska enkelt.
”Många jobbar kring vattenfrågor men vi vid ÅA kan göra det bättre när vi kombinerar våra kunskaper och specialområden”, kunde vi
konstatera. Namnet vi kom på med
glimten i ögat, VAT’N – H2O, är vi
ganska nöjda med då det kan förstås även på andra språk än svenska.
Ett exempel på ett så kallat campus-wide samarbetsprojekt som
verkar lyckat är Stanford Technology Ventures Program. Nu finns det
ju också några försök från stora världen som inte lyckats så bra.
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Vi kom därför fram till vissa kriterier som bör vara uppfyllda för att
VAT’N – H2O paraplyprogrammet
ska fungera. För det första så ska det
vara roligt. Det ska även vara frivilligt så att ingen ska tvingas vara med, men alla ska ha en chans att
delta. Byråkratin ska hållas på ett
minimum och så ska programmet
få utvecklas med tiden.

V

i valde att INTE börja med det typiska för
många projekt, nämligen anställa en koordinator och boka in
en massa tunga projektmöten. Med
paraplyprogram menar vi här att vi
börjar med att samla ihop information om vad olika grupper vid ÅA
gör, eller vill göra, kring ”vatten” (i
vidaste tänkbara bemärkelse) och
sen breddar vi enligt behov. Den vägen hoppas vi att kunna identifiera områden där det är lämpligt att
börja med samarbete och hitta nya
öppningar.
Så småningom kan vi säkert bygga upp flera större eller mindre delprojekt som även kan söka sin egen

finansiering från olika källor. Olika
stiftelser och intresseorganisationer
finner säkert programmet intressant. Till och med Tekes är en finansiär som kan ha intresse för VAT’N –
H2O, inte minst om vi kan få några
företag med.
Till och med ett praktik-, kandidat-eller graduarbete kan passa in
och många forskar säkert redan nu
med relaterade projekt. Vi ska inte heller glömma undervisningen,
vi har redan nu kurser som passar
in och nya kan byggas upp som inte
överbelastar någon lärare.

E

n liten tankelek kanske
kan visa den potentiella bredden på VAT’N –
H2O. Vid laboratoriet på
trä- och papperskemin
har man ofta projekt som direkt eller indirekt har att göra med processvatten och eventuella avfallsvattenströmmar. Samarbete görs
ofta naturligt med andra laboratorier på kemitekniken.
Men lika naturligt kan vi samarbeta med ämnen från naturvetenskaperna kring hur olika ämnen reagerar eller beter sig i vattnet, med
biovetenskaperna kring hur ämnen i vattnet påverkar miljön eller till exempel vattenorganismer, med informationsteknologin
om hur man bör hantera dataflö-

det och bygga fungerande system,
med rättsvetenskaperna om frågor
som berör till exempel allas rätt till
rent vatten och hur ansvaret över
nedsmutsning av vatten skall riktas (jmf. nedsmutsande avfallsvatten), med ekonomerna om lönsamhet och så vidare.
Vatten spelar en viktig roll i människans vardag. Det är en intressant fråga också för humanistisk
forskning. ”Vesi vanhin voitehista”,
står det redan i Kalevala. Och därför kan människans: konst-, litteratur-, musik-, historie-, religions-,
språk-, kultur och filosofiforskning
och så vidare hjälpa oss att förstå
hurdant vårt förhållande till vatten
och vattenrelaterade frågor är. Den
kunskapen behövs för att veta vad
man måste ta i beaktande om man
vill komma med hållbara lösningar i globala och lokala problem som
rör vatten.

H

ur kan alla intresserade nu sen delta i
VAT’N – H2O? Jo, vi
har lagt upp en nätsida, www.abo.fi/vatn
som vi ska försöka hålla uppdaterad
med aktuell information. Vi tackar förresten professor Helena Hurme för alla de fantastiska fotografier kring vattentemat vi fått till vårt
förfogande.
Det vi nu vill är att ni
alla ska fundera på om ni
Vi bestämde oss för att
tycker att VAT’N – H2O låter roligt och inspirerande
bryta frustrationen och
och om ni kanske vill bii stället samlas till ett första
dra med något. Prata med
brainstorming-möte för att
era kolleger, gärna utanför ert eget område, kolla
komma igång med något nytt,

vad ni redan undervisar eller forskar i som berör VAT’N – H2O, och
kontakta någon i idégruppen eller
skicka e-post till vatn@abo.fi med
frågor eller förslag.
Sen har vi också en enkät som vi
hoppas många svarar på: Vad betyder vatten för dig? Svaren skickar ni
också till vatn@abo.fi. Idégruppen
sammanställer sedan era svar och
hittar ett lämpligt sätt att presentera dem. Vi vill dock igen poängtera
att detta ska vara frivilligt och roligt.
Vi ordnar ett info-/seminarietillfälle torsdag 7.3.2013 klockan 13–16
i stora auditoriet i ASA-huset med
videokontakt till Vasa. Preliminärt
har vi tänkt att åtminstone några
korta inslag av idégruppen och några andra intressanta personer skulle få belysa VAT’N – H2O. Därefter
hoppas vi på en öppen dialog och
frågor och diskussion som för VAT’N
– H2O framåt.
Välkomna på infotillfället och var
inte rädda att ta kontakt med olika
frågor eller förslag.

VECKANS SKRIBENTer är professorerna Stefan Willför, Malin Brännback, Elina Pirjatanniemi, Pekka Santtila, Urpo Nikanne
och Erik Bonsdorff, idégruppen för
VAT’N – H2O-programmet.
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In memoriam

Kaisa Sere 3.6.1954–5.12.2012
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¶¶Professor Kaisa Sere avled
5.12.2012, bruten av en svår
sjukdom som
hon tappert
kämpat emot i
drygt ett år.
Kaisa Sere föddes 3.6.1954 i Gamlakarleby, som dotter till privatföretagaren Pertti Sere och hans fru,
kontorschef Ebba Sere. Hon växte
upp och gick i skola i Åbo, och tog
studentexamen vid Puolalan yhteislyseo. Filosofie magisterexamen i
matematik avlade hon vid Åbo Akademi 1979, och arbetade därefter
några år vid Datacentralen vid Åbo
Akademi. Läsåret 1984-85 tillbringade hon vid Ohio State University
i USA. Efter den här resan bestämde hon sig för att gå in på forskarbanan. I rask takt avlade hon sedan fil.
lic. examen, följt av fil.dr examen
1990. Läsåret 1991–1992 tillbringade hon igen utomlands – den här
gången vid Utrecht universitet i Nederländerna. Kort efter det utnämndes hon till biträdande professor i
datavetenskap vid Kuopio universitet, där hon verkade 1993– 1997.
År 1997 blev hon utnämnd till biträdande professor i datavetenskap vid
Åbo Akademi, och 1998 till professor i samma ämne.
Det var vid Åbo Akademi och
ämnet datavetenskap som hon sedan gjorde sitt livsverk. Hon byggde upp ett mycket framgångsrikt
forskningslaboratorium – Distributed Systems Laboratory – vid institutionen för informationsteknologi.
Hon var en inspirerande och entusiastisk forskningsledare, som lyckades skapa och upprätthålla en fin
laganda i gruppen och leda gruppen
in på en krävande forskningslinje
med stark internationell profilering.
Ännu i ett sent skede av sin sjukdom

var hon djupt involverad i gruppens
forskning och framtid, deltog aktivt i projektansökningarna och diskuterade framtidsvisioner. Hennes
forskning var fokuserad på formella metoder i programutveckling,
det vill säga utveckling av nya matematiska metoder, tekniker och
verktyg för att bygga korrekta och
pålitliga datorsystem. I nära samarbete med industrin tillämpade hon
de här metoderna vid konstruktion och analys av ny hårdvara, som
till exempel VLSI system, mjukvara för stora distribuerade datorsystem, samt datornätverk. Speciellt
känd är hon för sin vidareutveckling av aktionssystem-paradigmen
(Action Systems), som är grunden
för EventB systemet, ett av de mest
framgångsrika industriella systemen för design av pålitliga datorsystem. Hon var mycket idérik i sin
forskning, och lyckades föra in formella metoder på ett antal nya industriellt viktiga områden.
Hon hann publicera över 200 vetenskapliga skrifter, och var ansvarig ledare för mer än 20 stora projekt,
finansierade av Finlands Akademi,
Tekes och EU, som hon erhöll i hård
nationell och internationell konkurrens. Ännu så sent som i slutet
av november detta år beviljades hon
ett stort Finlands Akademi-projekt.
Hon deltog aktivt i EU:s femte, sjätte och sjunde ramprogram, och erhöll betydande projektfinansiering
från alla dessa. Hon deltog även aktivt i andra EU-forskningsprogram,
såsom till exempel forskningsprogrammet för inbyggda datorsystem (ARTEMIS). Hon var en av de
centrala forskningsledarna för Finlands Akademis spetsforskningsenhet i formella metoder för programutveckling (2002–2007).
Henne akademiska sakkunskap anlitades flitigt. Hon deltog i
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flera internationella evalueringar av nordiska utbildningar i datavetenskap, samt i utvärderingar
av sökande till professurer i ämnet.
Dessutom fungerade hon som opponent och förgranskare till ett flertal
doktorsavhandlingar i datavetenskap – både nationellt och internationellt. Hon hann själv producera
nitton doktorer och handledde vid
sitt frånfälle ytterligare sju doktorander. Hennes övriga professionella aktiviteter var även de betydande.
Hon var medlem i ett stort antal programkommittéer för internationella konferenser, och var gästande redaktör för internationella tidskrifter
inom sitt område. Under sex års tid
var hon medlem av den naturvetenskapliga och tekniska kommissionen vid Finlands Akademi.
Kaisa Sere utnämndes till prorektor vid Åbo Akademi från 1.1.2010.
Hon hann fungera som prorektor
för forskning under två år. Sjukdomen tvingade henne vid årsskiftet
att överge uppdraget som hon framöver skulle haft mycket att ge. Som
medlem av rektors ledningsgrupp
framförde hon ständigt forskningens viktiga roll. Som prorektor basade hon för Åbo Akademis enhet
för forskningsservice som under
hennes ledning utvecklades och fick
ett lyft med stor betydelse för Åbo
Akademi. Bestämt och målmedvetet engagerade hon sig i implementeringen av Åbo Akademis strategi,
att vara ett internationellt framstående forskningsuniversitet.
I sitt uppdrag som professor och
prorektor var Kaisa avundsvärt disciplinerad. Därom vittnar hennes
egna forskningsresultat och hennes
engagemang för forskarna på institutionen. Hon hade ofta bestämda
åsikter om utveckling av förvaltningen och forskningen, och ofta tuffa åtgärdsförslag vars resultat

DISPUTATIONer

nordisk folkloristik
hon exemplariskt följde upp.
Bakom Kaisas intensiva engagemang för forskning fanns en människa med stort hjärta, en människa
som älskade promenader, fågelskådning, stjärnhimlen och att läsa
böcker samt att spela golf – intressen som hon delade med sin man
Thorbjörn. Kaisa var en positiv, ini
tiativrik, glad, engagerad och tuff
kvinna – sådan vill vi komma ihåg
henne.
Ulla Achrén
Barbro Back
Ralph-Johan Back
Johan Lilius
Luigia Petre
Elena Troubitsyna
Marina Waldén
Skribenterna är Kaisa Seres nära
kolleger och vänner.

FM Mikael Sarelin disputerar i nordisk folkloristik fredagen
den 25 januari på avhandlingen Krigaren och transvestiten.
Gestaltningar av mörker och maskulinitet i finländsk black
metal.

¶¶ Disputationen äger
rum kl. 12.15 i aud.
Armfelt, Arken. Opponent är docent kennet granholm,
Stockholms universitet, och som kustos
fungerar prof. ulrika
wolf-knuts.
Så här sammanfattar Mikael Sarelin själv sin avhandling:
"Avhandlingen undersöker gestaltningar av mörker och maskuliniteter i den finländska black metalscenen. Normativa hegemoniska
och normbrytande subversiva gestaltningar av maskuliniteter bland
de mest aktiva anhängarna av den
finländska black metal-scenen undersöks som uttryck för återkommande, kulturella mönster. Mönstren analyseras med hjälp av teorier
om hegemonisk maskulinitet, heteronormativitet, genusperformativitet, subversivitet och protestmaskulinitet. Queerteori och (kritisk)
mansforskning som har sina ursprung i feministisk forskning utgör
avhandlingens teoretiska underlag.
Begreppen stil och ideologi aktualiseras i en diskussion kring hur
mörker, ett begrepp som är av centralt värde inom den finländska black
metal-scenen, kan förstås och uttryckas av scenmedlemmarna.
Mörkret, som ofta ideologimässigt
består av antikristliga element, inom
den finländska scenen i regel förknippade med satanism, uttrycks
genom låttexter, det visuella och
det musikaliska, vilka tillsammans
utgör black metal-stilen."
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DISPUTATIONer

fysikalisk kemi

datavetenskap

DI Carl-Mikael Tåg disputerar i fysikalisk kemi fredagen den 25
januari på avhandlingen Liquid transportation and distribution
during (re)wetting of coated papers in printing.
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¶¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i aud. Salin, Axelia II. Opponent är dr.
patrice mangin, Université du Québec à Trois-
Rivières, och som kustos
fungerar prof. jouko peltonen.
Så här sammanfattar
Carl-Mikael Tåg själv sin avhandling:
"Papper har en viktig roll i dagens
samhälle, främst för spridning av information och som kommunikationsmedel. En kontinuerlig utveckling måste
ske för att peppret ska vara konkurrenskraftig och kunna möta samt
uppfylla kundens krav och önskemål.
Denna avhandling fokuserar på
heatset web offset trycktekniken, men
analysen och resultaten kan även användas inom andra teknologier där
fukthaltsmätning och kontroll är viktiga faktorer för att nå en jämn och bra
kvalitet hos slutprodukten. I avhandlingen presenteras en teknologi baserad på när-infraröd spektroskopi, som
används för att analysera vatten och
fukthalt i porösa pigmenterade strukturer. Resultaten stöds av känsliga ytkemiska och strukturella analyser av
materialen. Vätskevätningen samt
distributionen i materialet, kompletterar informationen som erhållits från
den spektroskopiska analysen.
Ett av målen i denna studie var att
bygga upp ett mätinstrument som
i realtid detekterar, från multipla positioner, signalvariationer relaterade
till substratet eller till själva tryckprocessen. Information om nyprelaterade fenomen t.ex. återvätning genom
dynamisk vattentransport, temporä-

ra fukthaltsprofiler, torkningsgrad och effektivitet
samt stabiliseringsfasen
efter torkning har erhållits.
Denna studie har
gett djupare insikt i vätningsfenomen som sker
under korta tidsintervall. En
viktig slutsats var att resultaten producerade i laboratorieskala även bevisades i verklig process. Erhållen information kan användas vid
substratoptimering till exempel i form
av yt- och porstrukturen för att undvika tryckkvalitetsrelaterade problem
i offset-processen. Med hjälp av fukthaltsmätning samt processoptimering utgående från instrumentets utslag, kan variationer kompenseras och
energikonsumptionen främst vid torkningsfasen regleras. Även processtyrning och prosessoptimering var möjlig."
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M.Sc. Anton Tarasyuk
disputerar i datavetenskap
måndagen den 28 januari
på avhandlingen Formal
Development and Quantitative
Verification of Dependable
Systems.

¶¶ Disputationen äger rum kl. 12 i aud.
Gamma, ICT-huset. Opponent är prof.
aad van moorsel, Newcastle University, och som kustos fungerar docent elena troubitsyna.
Så här sammanfattar Anton Tarasyuk själv sin avhandling:
"Programvaruintensiva system ökar
allt mera i komplexitet, men trots detta används programvara i kritisk infrastruktur inom områden såsom transport, hälsovård och energiproduktion.
Vi litar allt mera på datorbaserade system och deras programvara, och graden till vilken vi kan lita på ett system
beskriver vi med uttrycket pålitlighet.
Att utveckla starkt pålitliga system
är erkänt svårt, och kräver rigorösa
matematiska metoder för att förhindra designfel och garantera att systemet uppför sig korrekt och förutsebart. Traditionellt utvärderas de flesta
pålitlightesattributen probabilistiskt,
men i de utvecklingsmetoder som används i dag finns det ingen kontinuitet mellan modellering av systemets
funktionalitet och probabilistisk utvärdering av pålitligheten. I denna avhandling har vi skapat grunderna för
en integrerad designprocess för rigo-

litteraturvetenskap

FM Peter Degerman disputerar i litteraturvetenskap fredagen
den 1 februari på avhandlingen "Litteraturen, det är vad vi
undervisar om." Det svenska litteraturdidaktiska fältet i
förvandling.

rös utveckling av komplexa datorbaserade system där pålitlighet tas i beaktande explicit.
Specifikt föreslår vi ett semantiskt
tillägg till Event-B – ett automerat
ramverk för preciseringsbaserad formell utveckling – som tillåter ett probabilistiskt resonemang. Det föreslagna probabilistiska tillägget till Event-B
gör det möjligt att kvantitativt uppskatta effekten av olika feltoleransmekanismer och arkitekturbaserade lösningar på systemens pålitlighet.
Dessutom möjliggör det redan från ett
tidigt stadium stokastiskt resonemang
om vilken effekt komponentfel och
-reparationer har på systemets pålitlighet och säkerhet. Den föreslagna
förbättrade versionen av preciseringen i Event-B gör det möjligt att säkerställa att systemet som utvecklas inte
enbart är korrekt genom konstruktionen, utan också pålitligt genom konstruktionen, dvs. preciseringen förbättrar, eller åtminstone bibehåller,
systemets pålitlighet. Det föreslagna
angreppsättet har validerats i ett antal
fallstudier inom olika applikationsområden, vilka inkluderar serviceinriktade
system, flygindustri och spårtrafik."

¶¶ Disputationen äger
rum kl. 10.15 i aud. Armfelt, Arken. Opponent är
fd jenny bergenmar,
Göteborgs universitet,
och som kustos fungerar prof. claes ahlund.
Så här sammanfattar
Peter Degerman själv
sin avhandling:
"Under slutet av 1900-talet och
början av 2000-talet har ett nytt litteraturdidaktiskt forskningsfält vuxit sig
allt starkare i Sverige, samtidigt som
litteraturens ställning i samhälle och
skola har försvagats. För att söka förstå en sådan paradox undersöker Peter Degerman hur frågor om litteraturens legitimitet och funktion besvaras
i den litteraturdidaktiska forskningen.
Varför bör vi egentligen läsa och studera skönlitteratur, och vad kan en litteraturpedagogisk forskning säga oss
om litteraturens värde?
Avhandlingens analysmetod är inspirerad av Michel Foucault, såväl begreppsligt som i genomförandet, vilket
betyder att undersökningen framför allt riktar in sig på litteraturdidaktiken i termer av ett ”spridningsmönster” av ett antal ”diskursivt formerade
vetenskapliga utsagor” som konstruerar sitt objekt eller en ”objektdomän”
– ”en korpus av påståenden som hålls
för sanna”. Litteraturdidaktikens huvudsakliga objektdomän, dess utskilda objekt, är litteraturläsningen. Det
som gör litteraturdidaktiken till vetenskap – connaissance – är dess speciella avgränsning mot andra vetenskapliga områden, samtidigt som
litteraturdidaktiken, som connaissan-

ce är beroende av förhållandet till ett speciellt episteme
– ett större diskursivt fält
som möjliggör vetenskapen. En ny vetenskap, som
litteraturdidaktiken, uppstår i
brottet mot ett större samhälleligt vetande, ett vetande vilket i detta fall kan återfinnas i utbildningssystemet, politiska
opinioner, massmediala debatter etc.
Det som är möjligt att säga inom området för litteraturdidaktik eller litteraturpedagogik begränsas
emellertid av det som i avhandlingen benämns ”klassrummets princip”.
Förhållandet mellan skilda litterära repertoarer – exempelvis mellan lärare
och elev – eller mellan subjektiva och
objektiva läsningar, mellan olika texttyper, knyts till klassrummet i betydelsen av en kontext för den pedagogiska situationen. Ytterst sett är det den
litteraturdidaktiska forskningens relevans för klassrummets praktik som
avgränsar den litteraturdidaktiska domänen. "
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examina

examina avlagda vid åbo akademi under tiden 28.11.2012–21.12.2012
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¶¶ Filosofie doktorsexamen (humaniora) har avlagts av Johanna Bonäs,
Vasa (Nykarleby gymnasium), Jennica Thylin-Klaus, Esbo (Vasa övningsskola).
Filosofie magisterexamen (humaniora) har avlagts av Elisabet Aminoff,
Helsingfors (Helsingfors universitet), Maria Ekqvist, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Manuela Geser, Tyskland
(utländsk skola), Louise Grams, Tyskland (utländsk skola), Jessica Hackman, Sibbo (Sibbo gymnasium), Erika
Ingo, Åbo (Gymnasiet i Petalax), Catrine Karlberg, Esbo (Gymnasiet Lärkan), Swenja Krahn, Tyskland (utländsk
skola), Johanna Lindblom, Åbo (Pargas svenska gymnasium), Johanna
Lindblom, Borgå (Borgå gymnasium),
Sophie Lindström, Åbo (Borgå gymnasium), Theresa Lotz, Tyskland (utländsk skola), Johanna Partanen, Salo
(Salon lukio), Anna Rettelbach, Tyskland (utländsk skola), Linda Sundell,
Kristinestad (Kristinestads gymnasium), Simon Sängerlaub, Tyskland (utländsk skola), Jing Tian, Kina (utländsk
skola), Viktor Weckman, Åbo (Sibbo
gymnasium), Maren Wehnes, Tyskland (utländsk skola), Yichen Zhao, Kina (utländsk skola).
Kandidatexamen i humanstiska vetenskaper har avlagts av Henrik Andergård, Åbo (Lovisa gymnasium),
Jeanette Edfelt, Jakobstad (Jakobstads gymnasium), Ida Hurme, Åbo
(Pietarsaaren lukio), Ann-Sofie Kunell,
Korsholm (Korsholms gymnasium),
Leena Lindroos, Hangö (Hangö gymnasium), Anna Lübchow, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Klas Swanljung, Åbo
(Katedralskolan i Åbo), Celinda Westerholm, Esbo (Gymnasiet Grankulla samskola).
¶¶ Pedagogie magisterexamen har
avlagts av Erika Bergström, Ekenäs
(Ekenäs gymnasium), Karolin Broman, Jakobstad (Jakobstads gymnasium), John Byman, Kimito (Kimitoöns

gymnasium), Frank Lind, Borgå (Hangö
gymnasium), Patrik Mäkelä, Vasa (Vasa gymnasium), Mikaela Nygård, Vasa
(Korsholms gymnsium), Johanna Sallinen, Esbo (Helsingfors barnträdgårdslärarinstitut), Lina Skogvall, Kronoby
(Kronoby gymnasium), Karolina Sundqvist, Jakobstad (Jakobstads gymnasium), Charlotte Öhman, Pargas.
Pedagogie kandidatexamen har
avlagts av Daniela Forsström, Borgå
(Borgå gymnasium), Yngve Lithen,
Korsholm (Svenska yrkesinstitutet),
Patrik Mäkelä, Vasa (Vasa gymnasium), Mikaela Nygård, Vasa (Korsholms
gymnasium), Johanna Sallinen, Esbo (Helsingfors barnträdgårdslärarinstitut), Karolina Sundqvist, Jakobstad
(Jakobstads gymnasium).
¶¶ Teologie kandidatexamen har avlagts av Irene Jern, Vasa (Vasa övningsskola), Merelle Johansson, Åbo
(Turun klassikon lukio). Daniel Nyberg,
Grankulla (Gymnasiet Grankulla samskola).
¶¶ Psykologie magisterexamen har
avlagts av Tove Hästbacka, Närpes
(Närpes gymnasium).
Psykologie kandidatexamen har
avlagts av Mia Onyango, Pedersöre
(Pedersöre gymnasium).
¶¶ Ekonomie doktorsexamen har avlagts av Alessandro Buoni, utlandet
(utländsk skola), Colleen Robb, utlandet (utländsk skola).
Ekonomie magisterexamen har avlagts av Alex Alanko, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Nicolas Degerholm,
Åbo (Katedralskolan i Åbo), Abdallah Fekiri, utlandet (utländsk skola),
Lars Granvik, utlandet (Pargas svenska gymnasium), Susanna Häyry, Åbo
(Björneborgs svenska samskola), Anton Lindström, Åbo (Katedralskolan
i Åbo), Mikko Lipsanen, Tammerfors
(Lavian lukio), Kalle Maijala, Björneborg
(Björneborgs svenska samskola), Robert Nordlund, Hangö (Hangö gymnasium), Tommy Ranta, Åbo (Topelius-
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gymnasium i Nykarleby), Josephine,
Thörnroos, Brändö (Ålands Lyceum).
Ekonomie kandidatexamen har avlagts av Alex Alanko, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Sten-Erik Sandås, Esbo (Nykarleby gymnasium), Sten-Erik
Sandås, Esbo (Nykarleby gymnasium), Jeanina Sjöman, Åbo (Vasa övningsskola).
¶¶ Magisterexamen i hälsovetenskaper har avlagts av Johanna Koivu, Grankulla (Pargas svenska gymnasium).
Kandidatexamen i hälsovetenskaper har avlagts av Annica Haldin, Jakobstad, Johanna Nyby, Malax (Åbo
hemslöjdslärarinstitut).
¶¶ Politices doktorsexamen har avlagts av Klas Backholm, Vasa (Korsholms gymnasium), Alessandra Sarelin, Pargas (Ekenäs gymnasium).
Politices magisterexamen har avlagts av Krista Brunila, Vanda (Gymnasiet svenska normallyceum), Anneli Haapaharju, Korsholm, Tiina Malinen,
Tammerfors (Sammon lukio), Linda
Staffans, Vasa (Vasa gymnasium), Annina Suves, Helsingfors (Uudenkaupungin lukio), Johanna Taxell, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Nadina Vihinen,
Åbo (Borgå gymnasium).
Politices kandidatexamen har
avlagts av Markus Bergfors, Vasa (Korsholms gymnasium), Harald Grönstrand, Kyrkslätt (Kyrkslätts
gymnasium), John Holmberg, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Annina Kainu, Åbo
(utländsk skola), Jacob Kurkiala, Vasa
(Vasa övningsskola), Lotta Sundström,
Åbo (Borgå gymnasium), Annina Suves, Helsingfors (Uudenkaupungin lukio), Alexandra Teir, Kristinestad (Kristinestads gymnasium).
¶¶ Teknologie doktorsexamen har avlagts av Per Dahlsten, Sagu (utländsk
skola), Susanne Fagerlund, Åbo (Turun
normaalikoulu), Olga Simakova, Åbo
(utländsk skola).

Diplomingenjörsexamen har avlagts
av Andres Ledesma, utlandet (utländsk skola), Rishabh Sarna, utlandet (utländsk skola), Faezeh Siavashi,
utlandet (utländsk skola), Mathias Sundqvist, Jakobstad (Jakobstads
gymnasium), Vesa Tertsunen, Kyrkslätt (Kyrkslätts gymnasium).
Teknologie kandidatexamen har
avlagts av Johan Grönroos, Helsingfors (Gymnasiet Lärkan), Hannes
Hudd, Vasa (Vasa övningsskola), Eveliina Karjala, Åbo (Björneborgs svenska
samskola), Petteri Karvinen, Kronoby
(Kronoby gymnasium), Ludvig Lindström, Ekenäs (Ekenäs gymnasium),
Ida Mattsson, Finström (Ålands Lyceum), Vesa Tertsunen, Kyrkslätt (Kyrkslätts gymnasium).
¶¶ Filosofie doktorsexamen (bio- och
naturvetenskaper) har avlagts av Denys Mavrynsky, Åbo (utländsk skola), Miriam Nystrand, Kimito (Kimitoöns
gymnasium), Malena Skogman, Åbo
(Borgå gymnasium), Anu Vehmaa, Raseborg (Väinö Linnan lukio).
Filosofie magisterexamen (bio- och
naturvetenskaper) har avlagts av Anders Backman, Pedersöre (Pedersöre gymnasium), Jennifer Jungerstam,
Närpes (Närpes gymnasium), Jessica Laukkanen, Åbo (Katedralskolan i
Åbo), Max Niemelä, Grankulla (Grankulla samskola), Pia Norrgård-Sillanpää, Vasa (Vörå Samgymnasium),
Bettina Sederqvist, Sibbo (Sibbo gymnasium), Anne Ylinen, Pargas (Vasa
övningsskola), Kristin Åbonde, Närpes
(Närpes gymnasium).
Kandidatexamen i naturvetenskaper har avlagts av Carolina Airue, Vasa
(Kronoby gymnasium), Daniel Andtfolk, Kristinestad (Kristinestads gymnasium), Emilia Ekholm, Dragsfjärd (Kimitoöns gymnasium), Rasmus Niemi,
Vasa (Vasa övningsskola), Pia Norrgård-Sillanpää, Vasa (Vörå Samgymnasium), Sauli Raunio, Ekenäs (Ekenäs
gymnasium).

OSE-seminarium
¶¶Den interna spetsforskningsenheten i optimering och systemteknik (Optimization and Systems
Engineering, OSE) höll sitt årliga seminarium i Åbo den 29 november
2012. Årets gästföreläsare, professor Stratos Pistikopoulos från Centre for Process Systems Engineering
vid Imperial College London, höll

Stratos Pistikopoulos.
två föreläsningar om modellering,
optimering och reglering av biomedicinska system. Bland annat presenterade Pistikopoulos intressanta tillämpningar inom anestesi och
kemoterapi. Titlarna var ”Multiparametric programming and explicit model predictive control – a
progress report” och ”Modeling,
optimization and advanced control
of biomedical systems”.
Professor Pistikopoulos är en
av de mest citerade forskarna inom området processystemteknik.
Han har bland annat författat åtta
böcker och över 250 vetenskapliga artiklar samt erhållit många utmärkelser. I november 2012 erhöll
han exempelvis ”The Computing in
Chemical Engineering Award of the
Computing and Systems Technology (CAST) Division” som utdelas
av American Institute of Chemical
Engineers (AIChE).
Efter professor Pistikopoulos föreläsningar presenterade sex doktorander aktuell forskning inom OSEgruppen:

– Axel Nyberg The quadratic assignment problem.
– Otto Nissfolk A metaheuristic optimization algorithm for binary
quadratic problems.
– Anders Skjäl Two approaches to
underestimating quadratic functions.
– Johan Pensar A Bayesian score
for LDAGs.
– Amir Shirdel System identification in the presence of trends and outliers.
– Mikael Nyberg State splitting in
continuous time STN-models.
OSE-gruppen vid Åbo Akademi
är en tvärvetenskaplig forskargrupp
inom optimering och systemteknik. Forskningen är inriktad på teori, metoder och algoritmer inom
optimering, systemteori och statistik, samt deras tillämpningar inom
naturvetenskap och teknik. Spetsforskningsenheten är tvärvetenskaplig och sammanlänkar områdena systemteknik och matematik
vid Åbo Akademi. Forskargruppen
har utsetts till en av Åbo Akademis
interna spetsforskningsenheter för
perioden 2010–2014. Spetsforskningsenheten leds av professor Tapio Westerlund vid laboratoriet för
anläggnings- och systemteknik.
Text Andreas Lundell
Foto Mikael Nyberg

MfÅA våren 2013
Nr
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10

Utkommer
1.2
15.2
1.3
15.3
3.4
19.4
6.5
24.5
7.6

Deadline
25.1
8.2
22.2
8.3
22.3
12.4
26.4
17.5
31.5
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Tredje uppgiften och
ett positivt sparande
24

¶¶Sedan högskolereformen inleddes 2010 har nödvändigheten att starkare än förr integrera basverksamheten i samhället utanför universiteten blivit allt tydligare. För universitetens del har detta bland annat betytt
ett engagemang även utanför universiteten i olika slags
verksamheter.
Den tredje uppgiften ses oftast i detta sammanhang
som ett kanske mer eller mindre nödvändigt ont, något
som har blivit påtvingat universitetet av externa instanser för att ”utöka” basverksamheten (forskning och undervisning) med något ”externt”.
Frågan blir då, om den tredje uppgiften främst skall
ses som ett externt komplement till den interna verksamheten, eller om den uppgiften kan ha en mera fundamental – till och med strukturbildande – roll för just
den interna verksamheten. Med andra ord kan man inom ämnena fråga sig på vilket sätt engagemanget inom den tredje uppgiften mera systematiskt kan tas in
och integreras inom basverksamheterna forskning och
undervisning. Inte minst inom ramen av de pågående
sparkravsdiskussionerna uppstår i detta sammanhang
frågan på vilket sätt ämnena kan bidra till att mera ergonomiskt utnyttja samhällets olika resurser runtom, ja till
och med bidra till aktiva inbesparingsåtgärder.
Hittills har sparkravssituationen vid universiteten
främst diskuterats i form av ”negativt” sparande, det
vill säga hur resursanvändningen konkret kan minskas
genom att till exempel minska på driftsanslag, minska
på personalresurser, minska på materialanskaffningar,
minska på anskaffning av vetenskaplig litteratur, minska på kontorsmaterial och så vidare.
Kännetecknande för denna form av sparåtgärder är
ett kvantitativt tänkande som inte kan leda till kvalitativa förbättringar. Denna form av inbesparing kan man
säkert inte helt komma ifrån. Men i samma mån har diskussionen om det som kunde kallas för ”positivt” sparande, även om den inte helt har undvikits, kommit
mera i skymundan. Positivt sparande ses i detta sammanhang som ett förebyggande sätt att spara för att på
lång sikt uppnå kvalitativa förbättringar med positiva ekonomiska följder: man använder de resurser som
finns i samarbete med andra aktörer – i detta fall exterMeddelanden från Åbo Akademi  Nr 1 2013

na aktörer – eller till och med skapar helt nya former av
resurser med hjälp av externa aktörer.
Denna verksamhetsform byggs från gräsrotsnivå
uppåt, vilket säkrar en funktionsduglig verksamhetsform på lång sikt. I praktiken betyder det att initiativen
härtill borde komma från ämnesnivån. Genom en hög
kvalitativ anspråksnivå av den egna ämnesverksamheten garanteras i detta sammanhang win/win-principen
för de involverade aktörerna och därmed hållbarheten
i det positiva sparandet. Vid sidan av rent ekonomiska inbesparingarna kan dessutom den för universiteten centrala kunskapsgenererings- och kunskapsdistribueringsprocessen säkras, som dessutom i vissa fall
kan leda till ökade ekonomiska tillgångar för universiteten genom samverkan mellan undervisning och forskning. Här får det positiva sparandet sin multidimensionella effekt.
Hur går detta då att förverkliga så att det inte förbli rent
söndagsprat? – På otaligt många sätt, och här har varje
ämne och fakultetsområde sina egna möjligheter.
Det kan till exempel börja helt inom kursverksamheten genom att involvera undervisningen och lärdomsproven i en universitetsextern ram, för att på så
sätt främja studerandenas multifunktionella kompetens
samt samhällsintegreringen av studierna redan under
första årets studier. Detta utvecklar förutom rent ämnesspecifika kompetenser även förmågan till nätverksbygge och hanteringen av olika kommunikationsprocesser, samt en ekonomisk och ekologisk användning
av resurser.
Det mest aktuella exemplet från mitt eget ämne, tyska
språket och litteraturen, kommer från en av första studieårets kurser, där studerande inom kursramen tillsammans fick utarbeta en omfattande artikel om den fina renoverade biblioteksmiljön i Arkens humanistiska
bibliotek.Artikeln har ett klart internationellt nyhetsvärde. Kursdeltagarna fick i egen regi, under ledning av
kursledaren, genomgå redaktionsprocessen i att skriva en omfattande text för BIT online (Bibliothek – Information – Technologie, 15/2012; publiceras på nätet och i
tryck för prenumeration), en internationell och mycket
anspråksfull facktidskrift inom området. De fick gå ige-

nom hela processen med allt det innebär att tillsammans
utarbeta texten, utföra intervjuer med de biblioteksanställda, ta fram bildmaterial ur ÅA:s bildarkiv, koordinera artikelsammansättningen, längden, innehållstyngdpunkterna, redigera artikeln etc (se även MfÅA 9/2012,
sid.7). Artikeln blev antagen till publicering och utkom
i det nyaste numret av BIT som en omfattande flersidig
dokumentation av det humanistiska biblioteket för en
internationell läsekrets – allt på ämnets målspråk tyska.
Inte bara synliggörs ÅA härigenom för en internationell läsarkrets genom ett av sina alltför sällan framhävda områden, utan ur ämnets synvinkel utvecklade kursdeltagarna även sådana färdigheter som, utöver det rent
språkliga, är av konkret värde. Dessa kan även vara viktiga för ämnet då det gäller att utveckla sammansvetsningen mellan studenterna och därmed bindningen till
ämnet med allt det innebär av slutförda studier, senare examina etc.
Detta är bara ett exempel. Ett annat exempel är samarbetet mellan ämnet och den specialexpertis som kan finnas utanför ÅA vid andra institutioner, som till exempel
undervisningssamarbetet med ämnet politisk historia
och programmet European Studies vid Åbo universitet.
I detta fall kombineras behovet inom tyskans egna utbildningslinjer, speciellt på magisternivå, med förkovrandet i den tyska kulturen, historien och litteraturen
i kombination med den roll Tyskland har inom Europa.
Samarbetet upprätthålls genom en delad lektorsbefattning mellan universiteten. Det sparar inte bara finansiella resurser genom resursdelning, det delade lektoratet har dessutom lett till en starkare tillströmning av
studerande från andra ämnen även utanför ÅA för att på
så sätt absolvera kurser som kan tillgodoräknas inom
deras magisterstudier vid andra universitet. Vid sidan
om synligheten i samhället och det ökande kursdeltagarantalet uppstår härmed även en annan – ekonomiskt
mätbar – multidimensionell nyttoeffekt: ämnet har redan efter det första verksamhetsåret inlett förberedelserna för kommande disputationsprojekt tack vare denna utbildningsdel.
Ett ytterligare exempel tydliggör den viktiga roll den
externa involveringen av undervisning och forskning

kan ha. Det internationella magisterprogrammet Werbung interkulturell – interculturAd inleddes 2009 i samarbete med ett tyskt universitet och har lett till en flerfaldig ökning av magisterexamina vid ämnet (se http://
interculturad.ku-eichstaett.de). Vi kan också framhäva ett intensivt samspel med olika internationella aktörer så som företag, non-profit-organisationer samt
även kommunala instanser. Det har varit verksamhetsfrämjande till exempel i samband med utarbetandet
av lärdomsproven – för att inte tala om doktorandtillströmningen till ämnet tack vare denna internationella synlighet.
Dessa exempel ovan är enbart några plock. Fler kunde
ges ur ämnets olika former av universitetsextern involvering av grundverksamheten för att på så sätt generera
effekter med positiva – även konkret mätbara – ekonomiska implikationer. I dessa tider, då sparkraven samt
nödvändigheten för en ”effektivering” av universitetens
verksamhet – även ÅA:s – diskuteras allt ivrigare, måste
den långsiktiga dimensionen även i Åbo Akademis profilering beaktas i alla sparåtgärder. Om enbart nedskärande åtgärder förverkligas, kan man fråga sig om Åbo
Akademis målsättning att vid slutet av detta decennium höra till de tre främsta universiteten i landet kan förverkligas. Här har den tredje uppgiften en nyckelroll
som kunde utvecklas effektivare inom verksamheten.
Nästa led i att aktivera olika externa samhällsaktörer från i ämnets verksamhet blir Förbundsrepubliken
Tysklands ambassadörs, Dr. Thomas Götz, besök för att
på tyska gästföreläsa vid Åbo Akademi inom en offentlig
diskussionsram i samarbete med aktörer från Åbo universitet kring temat Tysklands aktuella läge i ett föränderligt Europa. Tillställningen kommer att äga rum den
13 februari 2013 kl. 13 i auditorium Armfelt med efterföljande diskussionstillfälle (diskussionsspråk engelska
och tyska) samt cocktailmottagning för deltagarna. Tillställningen är öppen för allmänheten och anmälningar görs senast den 6 februari kl. 15 till Anna-Stina Nyby
(anyby@abo.fi).
Christopher Schmidt
Tyska språket och litteraturen
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¶¶Syftet med Erasmus personalutbyte är att främja deltagarnas professionella utveckling, fortbildning
och utbyte av god praxis med kolleger. Personalutbyte mellan högskolorna kan bestå av studiebesök, inlärning i arbete eller motsvarande.
Utbyte mellan högskola och företag kan för sin del till exempel vara
ett seminarium eller en workshop.
Vistelsen för personalutbyte är en
vecka eller minst 5 arbetsdagar.
En grupp av HR-specialister från
flera finska universitet beslöt på våren 2012 att tillsammans fara på en
personalutbytesvecka för att bekanta sig med de andra nordiska
universitetens verksamhet inom internationell forskarmobilitet. Undertecknad är med i det finska nätverket och beslöt att ansöka om en
Erasmus utbytesvecka via ÅA. Ansökan godkändes och resan startade
26.11.2012 mot Köpenhamn.
Veckan började med en två dagars
konferens, Nordic Staff Mobility
Conference, arrangerad av Köpenhamns universitets internationella HR-enhet. Programmet under de
båda dagarna bestod av framföranden av key speakers och workshops
med teman som How the university
of Copenhagen attracts international
talents. Guest service or self-service?
How to approach/assist guest researchers and why? Crash course into
Nordic society for international researchers. Spouse programme for accompanying spouses. Working with national and regional partners.
Diskussionerna, som baserade
sig på de olika temana, var givande
men hölls tyvärr inte på nordiska.
De universitet som kommit längst i
sin specialisering inom internationell mobilitet, såsom Aarhus, Oslo
och NTNU i Trondheim, kunde tip-

sa om både sådant som hade fungerat bra hos dem och sådant som inte
hade fungerat lika väl.
Efter konferensen hade vi ett internt möte med det finska nätverket samt gjorde ett besök på Köpenhamns stads International citizen
service center. Det är en så kal�lad one-stop-shop där Köpenhamns
stad har sammanfört olika myndigheter under samma tak. Den utlänning som flyttar till staden ska
kunna sköta uppehålls- och arbetstillstånd, socialskyddssignum,
skattefrågor, sjukförsäkringskort
och danskt körkort på ett och samma ställe.
Därefter åkte vi tåg till Lund och
hade ett långt och lärorikt möte med Lunds universitets internationella HR-personal samt bekantade oss med campusområdet som
ligger lite utspritt, men på gångavstånd från stadens kärna. Det som
diskuterades i Lund var rekrytering
av internationella toppforskare, boendefrågor och rutiner kring emottagandet av gästforskare. Vi besökte
ett antal enheter under torsdag och
fredag, exempelvis Lunds tekniska högskola, Stamcellscentret samt
naturvetenskapliga fakultetens astronomibyggnad. Ett besök i observatorietornet gav bokstavligen en
överblick över hela – flacka – Skåne!
Det mest givande med veckan
var de praktiska råden och exemplen på god praxis från de nordiska kollegerna. Vi har mycket att lära oss av dem och inom ÅA kan vi
se fram emot att implementera det
som skulle kunna fungera bra hos
oss.
Anne-Leena Gröning
personalärenden/Fakultetsområde III
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REKREATION & motion
VATTENGYMPA I PARGAS
Flera får plats på vattengympan för
personalen i Pargas. Torsdagar kl.
20.00–21.00 i Folkhälsans terapibassäng. Anmälningar till idrottskansliet.
Avgift: ÅA:s motionsavgift + 35 euro
för vårens vattengympa.
BORDTENNIS (Isaskar)
Anmälningar till turneringen senast
25.1 kl. 15.00. Fyramannalag, det spelas en dubbel och två singlar i varje delmatch. Matcherna spelas i ASA-Gymet.
LÄNKBASTU
Varje onsdag från Domus kl. 18.30,
dam- och herrbastun är varm efteråt. Löps olika långa sträckor, man kan
gå eller stavgå också om man vill. Flera
med i vårt glada gäng!
ASA-GYMET 55 +
Personer som är 55 år eller äldre har
en egen tid i ASA-Gymmet, tisdagar kl.
16.30–18.00.
CAPOEIRA
Onsdagar kl. 19.00–20.30 i Mikaelin
koulu, 22 euro för 10-gångerskort. Flera får plats.
NIA
Ny tid och plats, tisdagar kl. 19.40–
20.40 i Vauhtisammakkos utrymmen,
Sirkkalagatan 13. 21 euro för 10-gångerskort.

Folk & fä
¶¶ Med hjälp av understöd från Åbo
Akademis jubileumsfond 1968 har Miriam Rönnqvist, forskarstuderande i
nordisk historia, kunnat genomföra
en arkivforskningsresa till Stockholm.
Vistelsen omfattade en vecka. Undersökningen av källorna och diskussion
med i Stockholm bosatta historiker var
mycket givande.

Folk & fä
¶¶ Den 21–24 november 2012 fick
akademilektor Birgitta Sarelin, praktisk
teologi, tack vare Rektors reseunderstöd (JPÅA) förmånen att delta i det
nordiska liturgiska nätverket Leitourgias årskonferens i Løgumkloster i Danmark. Nätverket är grundat år 2005.
Årets tema var ”Sansernas liturgi –
Levet liturgi”. Programmet vid årskonferensen består av föreläsningar och
arbete i seminarier med olika teman.
Sarelin har några gånger deltagit i seminariegruppen ”Musikk og teologi”, som
har anknytning till den forskning hon
också annars bedriver. Sarelin presenterade ett utkast till en artikel som är
planerad att ingå i den nordiska tidskriften ”Hymnologi”. Artikeln gäller sånger
av F.G. Hedberg, som var upphovsman
till den evangeliska rörelsen i Finland
och som också hade ett visst inflytande i Sverige. I Finland har forskningen om Hedberg varit livlig under många
år, i synnerhet på finskt håll, men även
vid ÅA (docent Leif Erikson och professor Ingvar Dahlbacka). Forskning om
Hedberg har publicerats också i Sverige
(bland annat professor Anders Jarlert i
Lund). Det är angeläget att presentera Hedbergs sånger i en nordisk facktidskrift, vilket också kom fram som en
åsikt i seminariet där Sarelin framlade
textutkast till den kommande artikeln.
Seminariedeltagarna gav nyttig
feedback för utformningen av artikeln
för en nordisk läsekrets. En mångfald
anföranden och papers diskuterades
både i plenum och i seminarier. Både
i Sverige och Norge pågår just nu ett
stort och mångfacetterat arbete med
förnyelse av de liturgiska böckerna,
och konferensdeltagarna fick lyssna till
initierade rapporter om arbetet.
¶¶ Joakim Slotte, doktorand i fysik, har
deltagit i experimentet Configurations
and Competing Structures in 194,195Bi
(J107) 3–11.12.2012 vid Jyväskylä universitet. Understöd från Åbo Akademi
(JPÅA) möjliggjorde deltagandet.

Åbo Akademis
dokumentbottnar
¶¶ Nu finns Åbo Akademis dokumentbottnar tillgängliga via word- och powerpointprogrammen. Du kommer åt mallarna via word och powerpoint på din ÅAdator. Servicen fungerar endast i Microsoft 2010 programmen.

Miniguide
ÅA document templates
File

New
My templates

Word & Powerpoint

OK

För att ladda ner ett mera omfattande utbud av bottnar för bland annat broschyrer, posters och pärmar till avhandlingar, gå till webbsidan www.abo.fi/grafrek.
För mer information, kontakta Rolf Niskanen, rolf.niskanen@abo.fi, -3448

gästföreläsning

”Doftsignaler i faunan, floran och skönlitteraturen”

Öppen föreläsning
med Gunnar W. Bergström
22.1.2013 kl. 16.30–18 i aud. Aura, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo.
Alla organismer använder sig av doftspråket med feromoner. Detta tysta och osynliga språk
med kemiska ämnen är livsviktigt i alla ekologiska system. En som ägnat sitt liv åt det kemiska doftspråket är professor Gunnar W. Bergström.
Under föreläsningen kommer Gunnar W. Bergström att ge exempel på resultat från sina
forskningar i naturliga doftsignaler. Även i skönlitteraturen hittar man många beskrivningar
av doftsignalernas betydelse. Med förankring i skönlitteraturen presenterar Bergström författare från olika tider och länder för att illustrera detta. Han fokuserar även på doften i ritualer och religion, på dess starka koppling till upplevelser och minnen samt på relationen till
medicin – hygien – hälsa.
Gunnar W. Bergström är professor i etologisk kemi vid Göteborgs universitet och ledamot
av Kungliga Vetenskapskademin i dess klass för biologiska vetenskaper.
Fritt inträde.
Hjärtligt välkomna!
Ytterligare information ges av Sanna Lillbroända
-Annala, slillbro@abo.fi, tel. 02-215 3281

MfÅA på webben:

www.abo.fi/meddelanden
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diverse

Forskning och innovationer

TEKES infotillfälle
för högskolor och
forskningsinstitutioner i Åbo

28

¶¶ TEKES (utvecklingscentralen för teknologi och innovationer) arrangerar den 18 januari 2013 kl. 12–16 ett seminarium
om sina finansieringsprogram. Seminariet ordnas i Mauno Koivisto Centret i BioCity, Åbo. Presentationerna hålls på finska.
TEKES ordnar ett infotillfälle för forskningsinstitutioner
och deras samarbetspartners angående forskningsfinansiering, nya strategiska initiativ och till exempel TUTLI. TUTLI är en av finansieringsmöjligheterna för att utveckla kommersialiseringspotentialen hos innovationer som kommer
från universitet. www.abo.fi/forskning/sv/tutli

Deadline för ”Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta”

¶¶ Ansökningar för prioritering inom Åbo Akademi gällande
”Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta” är den 25.1.2013. Ansökningarna lämnas till Forskningsservice/Siv Holmgren.
The internal deadline for prioritizing of Åbo Akademi applications is 25.1.2013. Please send your applications to Research Affairs/Siv Holmgren.

Ansökningstid för ”Strategiska tematiska forskningsöppningar” 1.11.2012–28.2.2013
¶¶ Inom Strategiska tematiska forskningsöppningar kan ansökningar som är mindre engångsfinansierade projekt finansieras med max 350 000 € för 2 år. Aktuella teman är
”Uudet hiilimateriaalit” och ”Yliaistillinen havaitseminen”.
Kontakta innovationskoordinatorn för mer information.

Lärolösningar
¶¶ Målet för Tekes program Lärolösningar (2011 –2015) att
utveckla nationellt viktiga lärolösningar i samarbete med
branschens aktörer, utveckla nya handlingssätt, skapa ny
kompetens samt utveckla produkter, tjänster och helhetslösningar för de internationella marknaderna.
Programmet Lärolösningar är ett partnerskapsprogram.
Centrala samarbetsparter är undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Utbildningsstyrelsen (OPH), Kommunförbundet och Finpros nationella utbildningskluster Future
Learning Finland (FLF).
Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 1 2013

Lärolösningar genomförs under åren 2011–2015 och dess
uppskattade budget är 52 miljoner euro, av vilken Tekes finansieringsandel är 30 miljoner euro.
Närmare information om programmets verksamhetsområden och ansökningar ges vid ett resultatseminarium den
24.1.2013 i Helsingfors. https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/oppimisratkaisuttulosseminaari

BONUS call 2012: Innovation
¶¶ Preregistration deadline: 12 February 2013 at 17.00 CET.
Proposal submission deadline: 12 March 2013 at 17.00 CET.
Budget: EUR 7 million with flexibility of 10 %.
Funding scheme: Collaborative projects.
Funding threshold: Maximum requested BONUS contribution to collaborative project, including contributions from
both the BONUS EEIG and the BONUS participating states, is
limited to EUR 0,5 million.
Project implementation: Projects will start at the earliest
in December 2013 and the total duration of projects will be
no longer than three years.
Themes addressed: Each proposal must address one
key innovation theme from those opened for this call and at
least two other supplementary themes included in the BONUS strategic research agenda 2011-2017.
For more information, please visit www.bonusportal.org/
bonus_2010-2016/bonus_calls/
Siv Holmgren

Innovationsverksamheten
inom Åbo Akademi 2012

¶¶ Aktiv, livlig och mångsidig forskning bland olika forskningsgrupper vid Åbo Akademi under 2012 ledde till att antalet inlämnade uppfinningsanmälningar nådde ett nytt rekord inom akademins historia. Tyvärr grundades det inte nya
på forskning baserade företag under året, men förhoppningsvis leder satsningen på teknologiöverföringen och
kommersialiseringen av innovationer under 2013 till en kraftig utveckling också på den fronten.
Uppfinningsanmälningar
20
Utkast till idéer
30
ÅA tagit rättigheterna till uppfinningen 14
Patentansökningar
5
Licensavtal
0
Nya företag
0
Olle Lagerroos

katalog

utbildning

Study in English
2013–2014

Personalutbildning januari–mars 2013

Internationella enheten sammanställer årligen en katalog, ”Study in English” (www.
abo.fi/student/en/courses). Katalogen innehåller information om undervisning på engelska vid Åbo Akademi.
Uppgifter om undervisning på engelska
som man önskar att skulle ingå i katalogen,
samt eventuella uppdateringar av ämnespresentationer, ska vara internationella enheten tillhanda senast 11 februari 2013. Insamlingen av uppgifter om undervisningen
i Åbo görs av Monica Nylund och i Vasa av
Camilla Westermark.
För närmare upplysningar om katalogen eller annat som berör undervisningen på engelska kontakta Monica Nylund, e-post mnylund@abo.fi eller Camilla Westermark,
cwesterm@abo.fi.

Folk & fä
¶¶ Akademilektor Mikael Nygård, enheten för socialpolitik i Vasa, deltog
i juni 2012 i 21th Nordic Congress of
Gerontology som ordnades i Köpenhamn den 10–13 juni 2012. Deltagandet finansierades av JPÅA. Vid denna
kongress höll Nygård en presentation
med titeln ”The dog that didn’t bark?
The politicization of age discrimination
in relation to the enactment of antiage-discrimination laws in Finland and
Sweden in the Early-2000s” (medförfattare Fredrik Snellman, Umeå Universitet). Därtill fungerade Nygård som
medförfattare i två andra presentationer hållna av Fredrica Nyqvist (THL)
samt Fredrik Snellman (Umeå Universitet).
¶¶ I september deltog Mikael Nygård i
den europeiska socialpolitikkonferensen 10th ESPANET conference som
hölls i Edinburgh 6–8.9.2012. Resan finansierades genom medel från ämnet socialpolitik. Vid denna konferens presenterade Nygård ett papper
med titeln “The financial crisis and re-

Inom ramen för Åbo Akademis personalutbildning, Forskarskolan vid ÅA och Tritonias EduLab erbjuds följande kurser för Akademins personal och forskarstuderande i januari–mars.
Deltagandet i kurserna är avgiftsfritt, men kurserna kan ha begränsad målgrupp.
För närmare information och kurser senare i vår, se kurskatalogen: www.abo.fi/personal/
kurskatalog.
Moodle workshop 1/3 (Grundkurs), 18.1 kl. 9–12, Tritonias EduLab/Vasa.
iPad workshop, 25.1 kl. 13–15, Tritonias EduLab/Vasa.
Lunchseminarium: Utnyttja projektidéer från arbetslivet – Case: projektiässät, 25.1 kl.
12.00–13, Åbo–Vasa videokonferens.
Lär dig göra presentationer med Prezi, 31.1 kl. 9–12, Åbo.
Verkkomateriaalin digilupa korkeakoulutuksessa, 1.2 kl. 9–12, Tritonias EduLab/Vasa.
Adobe Connect workshop, 1.2 kl. 13–15, Tritonias EduLab/Vasa.
Adobe Connect för möten och handledning på distans, 5.2 kl. 10–12, Adobe Connect*.
Utbildning i utvärdering och utvecklingssamtal för samtalsledare, 5.2 kl.13.00–16, ÅboVasa videokonferens.
Moodle 1/4: Att komma igång med moodle, 8.2 kl. 9–12, Åbo.
Adobe Connect for tutoring and meetings online, 12.2 kl.10–12, Åbo + Adobe Connect*.
Lunchseminarium: Nätverk i sociala medier, 14.2 kl. 12.00–13, Åbo–Vasa videokonferens.
Utbildning i utvärdering och utvecklingssamtal för samtalsledare, 14.2 kl.13.00–16,
Åbo–Vasa videokonferens.
Moodle workshop 2/3 (Fortsättningskurs), 15.2 kl. 9–12, Tritonias EduLab/Vasa.
e-Portfolio: Demonstration av Kyvyt.fi-verktyget, 15.2 kl. 10–12, Åbo–Vasa videokonferens.
Adobe Connect, 15.2 kl. 13–15, Tritonias EduLab/Adobe Connect*.
Webbinarium: Resultat från doktoranduppföljning 2012, 18.2 kl. 12–13, Adobe Connect
Informationssökning i Nelli-portalen, 19.2 kl. 10–12, Åbo.
Fastlagsseminarium för ämnes- och studiesekreterare samt amanuenser: Aktuellt inom
utbildning, 19.2 kl. 12.00–14, Åbo–Vasa videokonferens.
Hantera referenser med RefWorks, 26.2 kl. 10–12, Åbo.
Get started with moodle, 26.2 kl. 9–12, Åbo.
(* Adobe Connect betyder att du kan delta i kursen från din egen dator)
SKUGGNING/KOLLEGIEUTVÄRDERING
Skuggningen går ut på att du och en kollega följer med varandras undervisning och ger och
får feedback och nya idéer. Yngre handledare kan även skugga mer erfarna handledare. Vill
du skugga eller bli skuggad våren 2013? Se www.abo.fi/personal/skuggning.
E-GUIDER OCH NÄTFÖRELÄSNINGAR
Personalen kan bekanta sig med vissa programvaror med hjälp av e-guider: www.abo.fi/
personal/eguider
Vissa utbildningar hittas som nätföreläsningar: www.abo.fi/personal/videoforelasning.
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Information via www.abo.fi/personal/kurskatalog.
Kontaktperson: Malin Siimes, personalärenden.
Anmälningar via www.abo.fi/personal/anmalan.
Information om och anmälan till kurser vid Tritonias EduLab: www.tritonia.fi/edulab/kortkurser.

cent family-policy changes in Finland,
Germany and the United Kingdom –
toward workfare or social investment?
¶¶ Med delvis stöd av JPÅA besökte professor Paavo Salminen Centro de
Mathemática, Universidad de Republica, Montevideo, Uruguay, under tiden

1–8.12 för att forska med professor Ernesto Mordecki samt fungera som opponent och medlem i betygsnämnden för
Fabian Crocces doktorsavhandling ”Optimal stopping of strong Markov processes: Explicit solutions and verification
theorems for diffusions, multidimensional diffusions and jump processes”.

Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 1 2013

29

annonser

Stipendium

Tack
Ett varmt tack för Ert deltagande i vår
djupa sorg efter vår käraste professor
Kaisa Sere.
De anhöriga

Uthyres

FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETENS
FINSKA
VETENSKAPS-SOCIETETENS
STIPENDIER 2013
STIPENDIER
2013
är härmed lediganslagna. Detta år beviljas endast resestipendier. Ansökan görs elektroniskt via Societetens hemsida www.scientiarum.fi. Ansökningstiden är 6.1 – 8.2.2013.
Sökande som inte är medlem i Finska Vetenskaps-Societeten, bör förse sin ansökan med
specificerad rekommendation av två ledamöter av Vetenskaps-Societeten.

Vacker möblerad trähuslägenhet på
Fredsgatan i Portsa uthyres fr.o.m. mitten av januari 2013 för kortare eller
längre perioder, idealisk för gästande
forskare/studenter och par. 75 m2 på
3 våningar, 1 stort sovrum + stugkök
+ 1 litet gästrum + bastu. 30 minuters
gångavstånd från ÅA, 20 minuter från
centrum. Kontakta Malin Ahlbeck för
vidare förfrågningar, e-post: malin.ahlbeck@ikea.com, tel: +380 50 4500140.

är 30
härmed lediganslagna. Detta år beviljas endast resestipendier. Ansökan
Carl G. Gahmberg
görs elektroniskt
via Societetens hemsida www.scientiarum.fi.
Finska Vetenskaps-Societetens
Uthyres
ständige sekreterare
Ansökningstiden
är 6.1 – 8.2.2013. Sökande som inte är medlem
i Finska
1h + kk + kph + lasitettu parveke, 30 m , Vähä-Hämeenkatu 9,
Vetenskaps-Societeten, bör förse sin ansökan med specificerad
040 7688325.
rekommendation
av
två
ledamöter
av
Vetenskaps-Societeten.
STIPENDIER UR
Uthyres
GUSTAF PACKALÉNS MINDEFOND
Genast ledig 2r + kök + badr. + glaUr Gustaf Packaléns Mindefond
utges
i form
av stipendier sammanlagt ca 50 000–100 000
Carl
G.
Gahmberg
sad balkong, internet, Gamla Tavastdanska kronor för studier eller forskningsarbete framför allt i Danmark under år 2013.
landsv. 110, VI vån., fönstren mot väsFinska
Vetenskaps-Societetens
ter fin utsikt över egnahemsområdet,
Fondens målsättning är att främja det kulturella och humanitära arbetet i Finland samt att
butik i samma kvarter, finskt lågstadistärka de kulturella förbindelserna
mellan Finland
och de övriga nordiska länderna, i synständige
sekreterare
um och barnträdgård på andra sidan
2

nerhet Danmark.

Stipendium kan sökas av lärare, tjänstemän, yngre vetenskapsidkare och studerande vid
Åbo Akademi. Ansökan, som formuleras fritt, bör göras med blanketten ”Ansökan om forskarstipendium eller understöd” som bilaga.
Se http://www.abo.fi/student/media/3800/nyforskblankett.pdf
Ansökan bör åtföljas av forsknings- eller studieplan, kostnadskalkyl och rekommendation
om det handlar om forskningsvistelse eller antagningsbrev om det rör sig om en forskarkurs. Beloppet bör anges i danska kronor, inte i euro.
Ansökan bör vara Internationella enheten tillhanda senast fredagen den 25 januari 2013.
Närmare uppgifter ger ledande koordinator Harriet Klåvus, tel. 2154510, e-post hklavus@
abo.fi.

Stipendier och bidrag
Högskolestiftelsen i Österbotten lediganslår stipendier och bidrag ur Ann-Mari Finniläs fond att sökas av forskare, studerande och anställda vid Åbo Akademi, Vasa.
Ansökan görs elektroniskt via adressen: http://www.vasa.abo.fi/hogskolestiftelsen
Ansökningstid 8.1-5.2.2013.
Ytterligare info: Vd Katarina Heikius, katarina.heikius@abo.fi Tfn 0500 167 063.
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vägen. På promenadavstånd till universiteten och bra bussförbindelser.
Intresserade kan kontakta per e-post:
blindblo@abo.fi

Uthyres
Loistopaikalla meren rannalla, 4 km
Turun keskustasta (Uittamon Naula
rannassa). Erillistalo 6h + k + khh + s
+ kph + 2 wc + iso terassi + at + 2ap
(n 230 m2) + iso nurmikkopiha, jonka leikkauksesta huolehtii taloyhtiö. Talo on valmistunut -85 ja on hyväkuntoinen. Toivon, että löytyisi joku
tarvitseva, vuokrasta neuvotellaan sopimuksen pituuden yms. asioiden selvittyä. Raimo Kari, puh. 0400-824257.

Uthyres
En vackert möblerad fyrarummare i
centrum av Åbo cirka 3 min. gångavstånd från ÅA. Passar också för två.
Ring 050 381 2800.

MfÅA 20.1.2012
xx.x.2010
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Delta och vinn fina priser: serveringsbricka (finsk design), paraplyer och muggar
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Man underskattar ofta den mängd fakta om produkten
ett företag vill se innan de är beredda att göra affär.
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vetenskaplig societet firar år

32

¶¶Finska Vetenskaps-Societeten
fyller 175 år i år. Huvudfesten hålls
i Helsingfors den 29 april men den
humanistiska sektionen inom societeten tjuvstartar firandet med ett
symposium i Arken, Åbo, den 21 januari.
Symposiet i Åbo går under rubriken ”Utmaningar inom humaniora.
Historia – nutid – framtid: kommunikation och tolkning”. Där föreläser docent Jan-Ivar Lindén (Helsingfors universitet/Universität
Heidelberg), samt professorerna
Marjatta Hietala (Tammerfors universitet), Janet Wolff (The University of Manchester), Per Linell (Linköpings universitet) och Sverker Sörlin
(KTH, Stockholm).
– Tolkning är en aktuell fråga inom humaniora. Processen är långt
subjektiv och det ska bli intressant
att höra hur föreläsarna tycker vi ska
använda oss av de här begreppen,
säger Ulrika Wolf-Knuts, professor i folkloristik vid Åbo Akademi
och styrelsemedlem i Finska Vetenskaps-Societeten.
– Som jag ser det är det en fråga om retorik. Jag vet att många av
mina kolleger inte håller med mig,
men jag tror att du kan få dina läsare
att ta åt sig din bild av tolkning bara du är tillräckligt bra på att skriva.
Vetenskaps-Societeten är till för
att sammanföra vetenskapsidkare
från olika områden, och den är upp-

styrelsemedlem Ulrika Wolf-Knuts säger att Finska Vetenskaps-
Societeten främjar vetenskapen då den sammanföra olika grenar av den.
delad i fyra sektioner: en matematisk-naturvetenskaplig, en biovetenskaplig, en humanistisk och en
samhällsvetenskaplig sektion.
Den tvåspråkiga societeten stöder
sina medlemmar med reseunderstöd och publikationer, bland annat serien ”Bidrag till kännedom av
Finlands natur och folk” som getts
ut sedan 1858. Ännu viktigare är
kanske de föredrag och seminarier
som ordnas för att låta de olika vetenskapsområdena bekanta sig med
varandra.
– Det är bra för vi har väldigt lite sånt hos oss annars. Det främjar
den vetenskapliga förståelsen, säger Wolf-Knuts.
Den som är intresserad av att bli
medlem får däremot jobba på sina
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kontakter. Antalet medlemmar är
fast och nya medlemmar väljs in av
de som redan är det.
– Det här går tillbaka på den Franska akademien som grundades 1635
för att främja det franska språket
och den franska litteraturen, och
har fungerat som modell för många
societeter och samfund, säger WolfKnuts.
– Vi har inte ett ansvar för det
svenska språket och den svenska litteraturen. Målet är att främja vetenskapen genom att ge vetenskapsmän en möjlighet att samlas
utan att behöva tänka på undervisning eller administration.
Symposiet den 21 januari är öppet
för allmänheten.
Text Nicklas Hägen

