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Åbo Akademi firar doktorspromotion i maj
76 personer som doktorerat vid Åbo Akademi får sin doktorsvärdighet under 
solenna former i Åbo konserthus fredagen den 27 maj 2016. Dessutom promoveras 
hedersdoktorer och en jubeldoktor. Promotionen är den främsta akademiska högtiden. 
I promotionen kan delta alla de som har en doktorsexamen från Åbo Akademi och som 
tidigare inte promoverats.

Fjorton hedersdoktorer
Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen för personens gedigna 
vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. År 2016 promoverar 
Åbo Akademi 14 hedersdoktorer:

Direktör Jan Ellenberg, Heidelberg, Tyskland

Professorn emeritus i etik Carl-Henric Grenholm, Uppsala, Sverige

Professorn emeritus i marknadsföring Christian Grönroos, Helsingfors

Professorn emerita i historia Yvonne Hirdman, Stockholm, Sverige

Professorn emeritus i grundvattenkemi Gunnar Jacks, Stockholm, Sverige

Forskningsprofessorn, direktören för samhällsrelationer vid FPA Olli Kangas, Helsingfors

Professorn i teknik Raymond E. Levitt, Stanford, USA

Journalisten och författaren Herman Lindqvist, Warszawa, Polen

Professorn emerita i juridik Lena Marcusson, Uppsala, Sverige

Professorn i pedagogik William Pinar, Vancouver, Kanada

Professorn emeritus i statsvetenskap Lawrence E Rose, Oslo, Norge

Professorn i pedagogik Karin Rönnerman, Göteborg, Sverige

Författaren Lars Sund, Uppsala, Sverige

Filosofie magister Carola Teir-Lehtinen, Helsingfors

 

Till jubeldoktor, dvs. doktor som disputerat för 50 år sedan promoveras  
TD, ärkebiskop emeritus John Vikström, Åbo.

Tryckdugliga bilder kan laddas ner i adressen: bildbank.abo.fi  
Sökord: hedersdoktor, jubeldoktor



Till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för humaniora, psykologi 
och teologi promoveras:

Professor emerita Yvonne Hirdman
Yvonne Hirdman är professor emerita i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Hon har 
också varit verksam vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Hirdman var en av 
grundarna av Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid Stockholms universitet. 
Hon har författat flertalet böcker, bland annat tre biografier och var huvudredaktör för verket 
Sveriges historia 1920–1965 (2012). 
Hirdman promoveras till filosofie hedersdoktor för den stora betydelse hon haft för 
historieämnet samt utvecklingen av genushistoria och ett tvärvetenskapligt genusfält, 
också i Finland. Hon har ett stort intresse för Finland och har i det hon skrivit om 
Sveriges moderna historia lyckats visa på betydelsen av relationerna till Finland och det 
finländska.

Författare Lars Sund
Lars Sund är prisbelönt finlandssvensk författare bosatt i Sverige. Sund har en bakgrund inom 
journalistiken, som journalist vid Jakobstads tidning, Åbo Underrättelser och längst vid Upsala 
Nya Tidning. Sund debuterade 1974 och har varit fri författare sedan 1999. Hans mest kända 
verk är trilogin om den fiktiva österbottniska byn Siklax som inleds med boken Colorado 
Avenue 1991. Sund studerade engelska, svenska och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi på 
1970-talet. Romanen Vinterhamn (1983) handlar om den tidens studentliv i Åbo. 
Lars Sund promoveras till filosofie hedersdoktor som erkänsla för sin långa och 
framgångsrika författarkarriär i vilken han genom grundliga historiska efterforskningar 
har levandegjort finlandssvenskt, särskilt österbottniskt, liv.

Till teologie hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, psykologi 
och teologi promoveras:

Professor emeritus Carl-Henric Grenholm
Carl-Henric Grenholm är professor emeritus i etik vid Uppsala universitet och har i sin 
forskning ägnat sig åt bl.a. etikens metateori, kristen socialetik och relationen mellan etik och 
ekonomi. Grenholm har inom forskarutbildningen samarbetat med ämnet teologisk etik med 
religionsfilosofi vid Åbo Akademi bland annat genom gemensamma doktorandseminarier. 
Grenholms publikationslista är gedigen och inte minst som läroboksförfattare har han haft 
betydelse för utbildningen vid Åbo Akademi. 
Carl-Henric Grenholm promoveras till teologie hedersdoktor för sina vetenskapliga 
meriter och sitt generösa vetenskapliga bidrag till och goda samarbete med Åbo Akademi.

Till pedagogie hedersdoktorer vid fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier promoveras:

Professor William Pinar
William Pinar är Professor of Curriculum Studies vid University of British Columbia, 
Vancouver, Kanada. Han är en av världens ledande forskare på sitt område och har under 
senare år särskilt bidragit till den transnationella och komparativa läroplansforskningen 
inklusive den pågående utvecklingen i Kina. Pinar har behandlat läroplans- och 
bildningsfrågan brett och i hans forskning förenas den nordamerikanska pedagogiktraditionen 
med den europeiska bildningsteorin. Han har i flera olika projekt samarbetat med Åbo 
Akademi. 
William Pinar promoveras till pedagogie hedersdoktor för sina vetenskapliga meriter 
inom pedagogikforskningen.



Till pedagogie hedersdoktorer vid fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier promoveras:

Professor Karin Rönnerman
Karin Rönnerman är professor vid Göteborgs universitet. Hon har i 15 års tid arbetat med och 
forskat i lärares professionsutveckling, skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete i skolan 
och genererat ledarskap. Rönnerman är en av Nordens mest kända forskare i aktionsforskning 
och handledning av lärarnas kunskapsutveckling i praktiken. Hon har varit den ledande 
gestalten i att skapa, upprätthålla och utveckla Nordiska nätverket i aktionsforskning, 
och det internationella nätverket Pedagogy, Education and Praxis, i vilket Åbo Akademis 
pedagogikforskare varit delaktiga en längre tid. 
Karin Rönnerman promoveras till pedagogie hedersdoktor för sina betydande 
vetenskapliga insatser kring lärares professionsutveckling.

Till politices hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier promoveras:

Forskningsprofessor Olli Kangas
Olli Kangas är direktör för samhällsrelationer vid Folkpensionsanstalten, FPA. Han har en 
lång akademisk karriär inom socialpolitiken, bland annat som professor vid Åbo universitet 
och forskningsledare vid Socialforskningsinstitutet i Köpenhamn. Hans specialområde är 
komparativ forskning kring samhälleliga institutioner, inkomstfördelning och fattigdom samt 
pensionspolitik. 
Kangas är en av de främsta socialpolitikforskarna i Finland och promoveras till 
politices hedersdoktor för den stora roll han spelat för vår förståelse av den finländska 
välfärdsmodellens utveckling.

Till politices hedersdoktorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper 
och ekonomi promoveras:

Journalist och författare Herman Lindqvist
Herman Lindqvist är journalist och författare med bakgrund som utrikeskorrespondent 
specialiserad på krig och katastrofer. I över tjugo arbetade han som journalist med anställning 
på flera olika tidningar och placerad i en rad storstäder runt om i världen. Lindqvist blev 
författare på heltid 1991 och har sedan dess gett ut 59 böcker, han är också krönikör och har 
producerat populärvetenskapliga program för SVT. 
Herman Lindqvist promoveras till politices hedersdoktor för sina framgångsrika insatser 
inom journalistiken med särskild fokus på Finland och vår relation till Sverige.

Professor emerita Lena Marcusson
Lena Marcusson är professor emerita i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, där hon 
också varit prorektor. Hon innehar en rad viktiga förtroendeuppdrag, bland annat är hon 
ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Marcusson har forskat i centrala förvaltningsrättsliga 
frågeställningar med den offentliga förvaltningens gränser, god förvaltning och rättssäkerhet i 
förvaltningen som specialområde. 
Lena Marcusson promoveras till politices hedersdoktor för sin långa och framgångsrika 
forskarkarriär och sitt engagemang inom rättsvetenskapen.

Professor emeritus Lawrence E Rose
Lawrence E Rose är professor emeritus i statsvetenskap vid Oslo universitet i Norge. Hans 
vetenskapliga intressen spänner över ett brett område kring förvaltning och kommuner. 
Hans forskning har särskilt fokuserat på demokratiskt medborgarskap och utformning av 
offentlig politik, speciellt med hänsyn till kommunalpolitik och förvaltning. Rose har aktivt 
varit en del av Åbo Akademis verksamhet under de senaste 25 åren, genom ett tätt samarbete 
med samhällsvetarna, särskilt kommun- och demokratiforskarna vid Åbo Akademi. Han 
är en av de ledande forskarna inom nordiskt kommunforskningssamarbete, ett samarbete 
som sedan ett kvartssekel präglas av årliga forskardagar som cirkulerar mellan centrala 
kommunforskningsmiljöer i Norden, bland dessa Åbo Akademi. 
Lawrence E Rose promoveras till politices hedersdoktor för sina vetenskapliga insatser för 
kommunforskningen och sitt långa och goda samarbete med Åbo Akademi.



Till ekonomie hedersdoktor vid fakulteten för samhällsvetenskaper 
och ekonomi promoveras:

Professor emeritus Christian Grönroos
Christian Grönroos är professor emeritus i tjänste- och relationsmarknadsföring vid 
Svenska handelshögskolan. Han är en internationellt erkänd forskare och banbrytande 
inom tjänstemarknadsföring. Han har också innehaft en lång rad förtroendeuppdrag såväl 
i akademiska sammanhang som i företagsvärlden. Grönroos är den enda utanför USA som 
blivit utnämnd till ”Legend of Marketing”, en titel som bärs av de namnkunnigaste forskarna 
på marknadsföringsområdet. 
Christian Grönroos promoveras till ekonomie hedersdoktor för sina betydande 
forskningsinsatser inom området tjänstemarknadsföring.

Till teknologie hedersdoktor vid fakulteten för naturvetenskaper 
och teknik promoveras:

Professor Raymond E. Levitt
Raymond E. Levitt är Professor of Engineering vid Stanford University, USA. Han är en 
internationellt erkänd toppforskare inom området infrastruktur och industriella projekt, 
med specialområden projektledning, hållbara infrastrukturinvesteringar och finansiering av 
industriella investeringar. Han har också lång erfarenhet av kommersialisering och startup-
företag. Levitt har sedan 2002 samarbetat med Åbo Akademi och är tillsammans med sitt 
forskarteam den viktigaste samarbetspartnern för laboratoriet för industriell ekonomi vid 
fakulteten för naturvetenskaper och teknik. 
Raymond E. Levitt promoveras till teknologie hedersdoktor för sin framgångsrika 
forskning och sitt goda samarbete med Åbo Akademis forskare inom industriell ekonomi.

Till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för naturvetenskaper och 
teknik promoveras:

Direktör Jan Ellenberg
Jan Ellenberg leder Cell Biology and Biophysics Unit vid European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. Han hör till den absoluta världstoppen inom 
sitt forskningsområde om faktorer som reglerar cellcykeln. Som direktör för EMBL har han 
en prominent position inom samfundet av cellbiologer och dessutom är han initiativtagare 
och förgrundsfigur för den europeiska organisationen för cellulär visualisering. I dessa 
sammanhang har han fört fram Åbo Akademis cellforskning, liksom Turku Bioimaging. 
Jan Ellenberg promoveras till filosofie hedersdoktor för sina vetenskapliga meriter inom 
cellbiologin, samt sitt engagemang för Åbo Akademi och biovetenskapen.

Professor emeritus Gunnar Jacks
Gunnar Jacks är professor emeritus i grundvattenkemi vid KTH. Jacks har en djup 
insikt i ämnet global vattenförsörjning och har under flera perioder arbetat inom 
vattenförsörjningsprojekt utomlands, framför allt i Indien och Bangladesh. Jacks har sedan 
1996 varit knuten till Åbo Akademi där han varit gästprofessor i geologi och mineralogi 2002–
2006, där han med sin mångsidiga kunskap varit en viktig resurs för den miljögeokemiska 
forskningen och undervisningen. Han har dessutom varit en uppskattad lärare vid CLL. 
Gunnar Jacks promoveras till filosofie hedersdoktor som tack för den stora vetenskapliga 
resurs han varit för Åbo Akademi.

FM Carola Teir-Lehtinen
Carola Teir-Lehtinen är styrelseproffs, efter en lång karriär på Fortum Oyj där hon 
inledningsvis var miljövårdsdirektör, sedan kommunikationsdirektör och direktör för hållbar 
utveckling, liksom medlem av koncernledningsgruppen. Teir-Lehtinen har i egenskap av 
styrelsemedlem i ett tiotal bolag och ett gediget antal företroendeuppdrag gjort betydande 
insatser i både professionella och samhällsorienterade sammanhang. 
Carola Teir-Lehtinen promoveras till filosofie hedersdoktor för sitt framgångsrika 
arbete för miljöfrågor inom industrin, sina insatser för att befrämja teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning i Finland och för sitt aktiva engagemang som alumn vid Åbo 
Akademi.


