ÅLANDS LAGTING
Mariehamn 12 maj 2020

Stipendier ur jubileumsfonden

De lediganslagna forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond söktes av 13
personer. Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 6 maj
2020 beslutat fördela medlen på följande sätt:
Johan Flink 7 500
För doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den hittills
utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det
finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Projektet söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att
vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och migrationspolitik.

Anna Fogde 5 000
För doktorsavhandlingsprojekt inom fysikalisk kemi och kemins didaktik kallat ” Low-cost sensing for research and
teaching applications” Projektet handlar om hur algbaserade material kan användas både för att utveckla bionedbrytbara
sensorer och undervisningsmaterial för skolor. Projektet kommer delvis att genomföras i grundskolor på Åland och en
av målsättningarna kommer att vara att förbättra undervisningen i naturvetenskaper. En konsekvens av projektet är att
åländska grundskollärare kommer att få en större möjlighet att ligga i framkant inom detta område.

Åsa Gustavsson 2 500
För slutförande av doktorsavhandlingen inom folkrätt kallad ”A changing security situation in the Baltic Sea region: some
consequences for the Åland Islands?” Projektet handlar om säkerhetspolitik i Östersjön, och är relaterat till Ålands
demilitarisering. Det är av vikt att kompetensen på detta område förstärks med forskning som kan komma Åland till nytta
i framtiden.

Anna Lundberg 5 000
För doktorsavhandlingsprojektet inom omvårdnad kallat” Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygden”. Projektet
är av extra relevans för Åland i och med att det fokuserar på förhållanden i glesbygden, och då specifikt i skärgården.
Projektet bidrar, liksom Magdalena Hägers projekt, till att fortsätta att bygga upp den kompetens inom vårdvetenskap
som finns på Högskolan på Åland. Stipendierådet noterar, att det sjukskötarprogram som finns på Högskolan på Åland
har högst antagligen har bidragit till att dämpa bristen på sjukskötare som potentiellt annars kunde ha varit mycket värre
under det senaste årtiondet.

Magdalena Häger 5 000
För doktorsavhandlingsprojektet inom vårdvetenskap kallat “Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Projektet är relevant
eftersom antalet äldre på Åland ökar och psykisk ohälsa och demens är vanligt förekommande. Vårdkvalitet för denna
befolkningsgrupp är ett prioriterat område, vilket ytterligare blivit klart i och med Coronapandemin

Susann Simolin 5 000
För doktorsavhandlingsprojektet ”Användningen av exempel inom internationell konfliktlösning – perspektiv från
konfliktregioner”. Avhandlingsprojektet befattar sig med inte mindre än av hur ålandsexemplet använts för
konfliktlösning i andra regioner. Projektet är akademiskt intressant och kommer att öka det åländska humankapitalet i
denna för självstyrelsen viktiga fråga. Ålands egen trovärdighet som part i framtida diskussioner och förhandlingar om
självstyrelsen stärks.

Mats Wickström med projektgrupp 10 000
För ”Ålands (okrönta) drottningar: Deskriptiv och substantiell kvinnlig representation i lagtinget 1922–2022.” Projektet fick
finansiering 2019 och bör få fortsatt finansiering eftersom det är kommissionens prioriterade projekt om kvinnor i lagtinget under
självstyrelsens 100-åriga historia

Postadress:

Postbox 69
AX-22101 MARIEHAMN

Adress:

Självstyrelsegården

Telefon: +358-(0)18- 25000

