
Styrelseordförande Anton Norrbacks tal vid inskriptionen i Vasa 6.9 och 

inskriptionen i Åbo 7.9 

 

Ärade Kansler, rektor, vicerektorer, studenter, mina damer och herrar	

Nu börjar vi igen! Hoppas att ni alla hunnit vila upp er ordentligt under semestern 

eller lovet, för det kommer att behövas. Precis som tidigare har vi en stor grupp 

nya studerande som kliver in genom portarna till vårt universitet. Ett stort grattis 

till er! Jag vill uppmana såväl personal som medstuderande att välkomna 

nybörjarna med öppna armar.  

Alla här vet väl hur det känns att flytta till en främmande stad och börja på en 

obekant arbetsplats eller studieplats. Här är Åbo Akademis förhållandevis ringa 

storlek en stor tillgång. För att inte glömma den naturligt välkomnande atmosfär 

som jag ändå tycker att existerar på Åbo Akademi.  

Den här atmosfären finns inte minst i alla de specialföreningar som hittas i alla 

former och storlekar, man kan inte nog poängtera föreningarnas betydelse för 

studerandes trivsel. Densamma trivseln som i sin tur har en enorm inverkan på 

studieframgången, Jag vet vad jag talar om, jag har nämligen upplevt den själv på 

nära håll. Min motvikt till studierna blev att engagera mig i min förening. 	

Det beslutsfattande som genomförs på ÅA genomsyras lyckligtvis av en röd tråd 

som tyder på långsiktigt tänkande. Bevis på att en sådan röd tråd faktiskt finns fick 

vi i och med det goda betyg universitetet tillskrevs efter att auditeringsprocessen 

blev klar.  

Det samma kan man tyvärr inte säga om regeringens många olika reformer. Här är 

det förstås omöjligt att inte nämna studiestödsreformen, förra veckan blev det klart 



att studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget. Åbo Akademis 

Studentkår har konstaterat att det finns både vinnare och förlorare eftersom 

bidragets storlek beror på hushållets inkomster. Speciellt studerande med barn kan 

få det svårare efter att reformen träder i kraft. Det finns en risk att regeringen 

skjutit sig själv i foten genom att höja låneandelen av studiestödet. Få vill ha en 

stor mängd lån när man utexamineras vilket kan leda till att allt fler jobbar som i 

sin tur leder till att studietiden förlängs. Regeringen vill att studerande skall 

koncentrera sig på enbart studier men verkligheten kan bli en annan. 	

Ingen har väl missat att Åbo Akademi valt att koncentrera sin utbildning till två 

orter. Det är ett hårt slag för en liten stad som Jakobstad att förlora sin enda 

universitetsutbildning, förändringar är heller aldrig lätta i början. Speciellt inte för 

de berörda studerande. Ur studentperspektiv kan man ändå argumentera för att 

flytten för med sig positiva saker. Kursutbudet ökar för såväl de som studerat i 

Vasa som i Jakobstad, man får inte heller glömma bort aspekter som bättre utbud 

av studenthälsa och studentlunch. Dessutom kan studerande bättre dra nytta av 

ÅA:s studiepsykologtjänster.	

Det känns förstås fel att bara fokusera på det negativa ett inskriptionstal så låt oss 

för en stund fokusera på det positiva. Glädjeämnen finner vi bland annat i att den 

gemensamma högskolemotionen kör igång nu i höst. Motionsutbudet i Åbo ökar 

avsevärt för både personal och studerande. 	

Som studerande blir man glad åt att man gått in för att satsa på ett enhetligt 

kursutvärderingssystem. För det mesta är kurserna bra och föreläsarna inspirerande 

och professionella. Men de gånger när allting inte går som på Strömsö känns det 

tryggt att det finns en tydlig kanal där man får tycka till, i varje kurs. För 

studerande är det viktigt med kvalitetsmätare, det här är ett exempel på en sådan.	



Så länge som vi kommer ihåg att dra åt samma håll kommer det att gå bra! Om vår 

ringa storlek är en styrka när vi drar åt samma håll så är det faktum att om vi börjar 

strida sinsemellan så splittras vi lätt, just för att vi är så relativt få. Det här gäller 

universitetet som helhet, studerande och personal.  

Sist men inte minst vill jag säga att trots alla utmaningar ska man komma ihåg att 

vi har det väldigt bra. 

Lycka till med läsåret! 

Tack! 

	


