
STRATEGI FÖR POLIN-INSTITUTET 

 
  
VISION 
 
Polin-institutet blir ett ledande akademiskt europeiskt centrum för teologisk forskning med 
global dragningskraft. Institutet bedriver internationell och samhällsrelevant högkvalitativ 
teologisk forskning vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT), Åbo 
Akademi. Forskningen vid institutet är nyskapande och rymmer tvärvetenskaplighet. 
Denna strategi är i linje med strategierna för Åbo Akademi och för Stiftelsen för Åbo 
Akademi.  
 
  
POLIN-INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI 
 
Inez och Julius Polin-institutet för teologisk forskning, hädanefter Polin-institutet, är lokalt 
förankrat men med tydlig nordisk och internationell inriktning. Som ett finlandssvenskt 
institut garanterar vi möjligheten även till svenskspråkig forskning och publicering av hög 
kvalitet. Samspelet mellan den finlandssvenska förankringen och internationalisering 
skapar ett kreativt utrymme för nydanande forskning.     
 
Polin-institutet grundades år 2018 med donationsmedel av Inez och Julius Polin för teologi 
vid Åbo Akademi. Den första forskningschefen och koordinatorn anställdes år 2021. I 
strategin nedan beskrivs tre mål och riktlinjer om hur målen uppnås under den kommande 
femårsperioden 2023–2027.  
 
  
MÅL 1: VI FORSKAR FÖR MÄNSKLIGHETEN OCH VÄRLDEN 
 
Polin-institutet bidrar till en bättre värld genom sin verksamhet. Institutet främjar frihet, 
fredlig samexistens och hållbarhet som ett ledande akademiskt europeiskt centrum för 
teologisk forskning.  
 
Öppen, kritisk och självständig teologisk forskning är en motkraft till de intressen som 
använder religion för åtgärder och hierarkier som förstör det goda livet eller dess 
förutsättningar. Högkvalitativ, nydanande och gränsöverskridande teologisk forskning kan 
också bidra till ökad jämlikhet, självkunskap och tolerans inom religioner och i det bredare 
samhället. 
 
Som ett finlandssvenskt institut befinner vi oss i en minoritetsposition i ett land som delar 
våra värderingar kring det goda livet och dess förutsättningar. Därför har Polin-institutet en 
plats i främsta leden i strävanden efter en rättvisare värld där även rösterna av de 
svagaste blir hörda.  
 
För att kunna bära vårt ansvar konkret behöver vi uppfylla de två följande målen: teologins 
förnyelse i en förändrande värld och att bli ett starkt internationellt centrum i teologisk 
forskning.     
 
  



MÅL 2: VI FÖRNYAR TEOLOGIN 
 
Internationell migration, globalisering och ökad intern pluralisering har resulterat i att en 
mångfald av verklighetsförståelser, värderingar och livsvärldar lever sida vid sida i våra 
samhällen. Vi kan inte längre isolera oss religiöst, kulturellt och språkligt utan möter den 
andra dagligen både in persona och virtuellt. Därför behöver akademisk teologi bli mer 
öppen gentemot det religiöst, ideologiskt och kulturellt andra. En ökad öppenhet i teologi 
möjliggör en djupare växelverkan med det övriga samhället.  
 
I dag måste teologin leta efter nya sätt att behandla de existentiella frågor som är mest 
relevanta för människor idag. En annan uppgift för teologin är att skapa förståelse för hur 
religiösa världsbilder och bevekelsegrunder påverkar människors beteende på både gott 
och ont. Allt detta leder till att man alltid behöver betrakta kritiskt de traditionella innehållen 
och strukturerna inom akademisk teologi. 
 
Polin-institut bidrar till att det bedrivs livskraftig och samhällsrelevant teologi i 
Svenskfinland, men med internationell relevans. I föränderliga postkristna nordiska 
samhällen måste det intellektuella perspektivet inom teologi utmanas för att fortsätta vara 
koherent, adekvat och autentiskt i en ny tid. 
 
Den ovannämnda förnyelsen av teologi uppnås genom forskning som är tvärvetenskaplig, 
tvärteologisk och tvärkulturell. Samtidigt som man värnar om forskarnas baskunskaper i 
teologiska discipliner skapar man ett utrymme där forskare från olika bakgrunder kan 
berika och utmana varandra. 
 
  
MÅL 3: VI BYGGER ETT LEDANDE EUROPEISKT FORSKNINGSCENTRUM 
 
För att uppnå de två ovannämnda målen behöver Polin-institutet bli ett ledande europeiskt 
forskningscentrum med globala perspektiv. Detta förutsätter ett mycket dynamiskt 
forskarlag. De bästa forskarna kan man rekrytera endast om institutet har en stark 
internationell dragningskraft. 
 
Dragningskraften blir stark genom goda arbetsvillkor och en lockande forskningsmiljö. Till 
goda arbetsvillkor hör att arbetsmiljön vid institutet är trygg, kreativ och inkluderande. 
Förväntningarna på personal och forskare vid Polin-institutet är klara och tydligt 
kommunicerade. Arbetsförmånerna är internationellt konkurrenskraftiga. 
 
Institutet rekryterar bland de bästa forskarna både nationellt och internationellt genom 
rättvisa och transparenta processer. Detta leder till att Polin-institutet är en nod för 
forskning i teologi. Forskningskluster, som möjliggör fördjupad insyn i begränsade 
forskningsfrågor eller -områden, skapas där det finns förutsättningar att organiskt växa till 
internationellt ledande enheter. Som minoritet behöver vi vara del av större helheter för att 
försäkra oss om att bli hörda - utan att ge upp våra kulturella och språkliga särdrag. 
 
Ett starkt internationellt teologiskt forskningscentrum bidrar även kraftigt till 
teologiutbildningen vid Åbo Akademi genom att skapa en pool av potentiella lärare med 
stor expertis samt genom att försäkra Åbo Akademis lärare högklassig kvalitet i sin 
forskningsomgivning när de samarbetar med internationella toppforskare. Institutets 



dragningskraft gör även lärarpositioner i teologi vid Åbo Akademi mer lockande vilket leder 
till en ytterligare förbättring av undervisning i teologi. 
 
Institutet utreder under de kommande fem åren även möjligheter för aktivt 
forskningspolitiskt agerande i form av initiativtagande kring bredare forskningsnätverk där 
teologi har en självskriven plats. Detta skulle ske i samarbete med andra instanser och 
discipliner som delar Polin-institutets värderingar.   
 


