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Personuppgifter
Karv, Thomas Lars Wilhelm
Födelseår: 1988
Medborgarskap: Finland
Webbplats: https://research.abo.fi/converis/portal/Person/439664

Avlagda examina och akademiska titlar
30.11.2019, politices doktor, Åbo Akademi, Finland
2.6.2014, politices magister, Åbo Akademi, Finland
22.4.2013, politices kandidat, Åbo Akademi, Finland
2.6.2007, student, Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Finland

Nuvarande arbetsuppgifter
1.11.2019–31.12.2019, projektforskare inom projekten Ostroinvolve och Närpes samgångsprojekt.
Åbo Akademi, Vasa.
*1.1.2020–30.6.2020, projektforskare inom spetsforskningsenheten The Future of Democracy
(FutuDem).

Tidigare arbetserfarenhet
28.10.2019–11.11.2019, timlärare vid Fakulteten för Samhällsvetenskaper och Ekonomi (FSE), Åbo
Akademi, Åbo.
1.1.2017–31.10.2019, doktorand i statskunskap vid Fakulteten för Samhällsvetenskaper och Ekonomi
(FSE) vid Åbo Akademi i Vasa.
1.8.2019–31.10.2019, projektarbete med kommuninvånarenkät i Närpes stad kring en eventuell
kommunfusion med Kaskö stad. Åbo Akademi, Vasa.
23.4.2019–30.6.2019, vikarierande universitetslärare i statskunskap med masskommunikation vid
Fakulteten för Samhällsvetenskaper och Ekonomi (FSE) vid Åbo Akademi i Vasa.
1.2.2019–30.4.2019, projektarbete med kommuninvånarenkät i Korsholm kommun kring en eventuell
kommunfusion med Vasa stad. Åbo Akademi, Vasa.
6.11.2018–27.11.2018, timlärare vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa.
4.4.2017–25.4.2017, timlärare vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa.
1.3.2015–31.12.2015, forskningsassistent inom ramen för forskningsprojektet eOpinion 2015. Åbo
Akademi, Vasa.
20.11.2015–5.12.2015, timlärare vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa
8.5.2015–23.5.2015, timlärare vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa.
1.1.2015–28.2.2015, doktorand i statskunskap vid Fakulteten för Samhällsvetenskaper och Ekonomi
(FSE) vid Åbo Akademi i Vasa.
1.9.2014–31.12.2014, projektforskare inom ramen för forskningsprojektet Medborgarsamtal på
internet. Åbo Akademi, Vasa.
6.5–5.7.2013, praktikant vid Åbo Akademis administration. Administrativa uppgifter kring
studentärenden, studieplanering och koordinering av studentantagningsprocesser
1.5.2010–31.12.2014, bartender / servitör, Strampen
1.1.2009–31.12.2014, ”sexsnackare” – Folkhälsans Förbund
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Personlig forskningsfinansiering, stipendier
2017, resebidrag, Kulturfonden för Sverige och Finland, 230 euro
2016, heltidsforskning, Högskolestiftelsen i Österbotten, 4 800 euro
2016, heltidsforskning, Stiftelsen för Åbo Akademi, 15 000 euro
2016, heltidsforskning, Svensk-Österbottniska samfundet, 4 800 euro

Erfarenhet av handledning och ledning av forskning
2018, ansvarig handledare, Hedvig Sandell, politices magisteravhandling.
2019, ansvarig handledare, Mia Klockars, politices kandidatavhandling.

Utbildningserfarenhet
2019, examinator för universitetskursen Idéer och ideologier, statskunskap, Åbo Akademi
(Åbo)/Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2019, examinator för universitetskursen Political Institutions in the European Union, Åbo Akademi
(Åbo/Vasa)/Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2019, examinator för universitetskursen Politikens teori och praxis, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten
för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2018, examinator för universitetskursen Delaktighet och politiskt intresse bland unga,
ungdomsvetenskap, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Finland.
2018, en av examinatorerna för universitetskursen Demokratins utmaningar, Åbo Akademi
(Vasa/Åbo)/Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2018, examinator för universitetskursen Politikens teori och praxis, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten
för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2017, handledare för universitetskursen Grundkurs i statistik, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten för
samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2017, en av examinatorerna för universitetskursen Demokratins utmaningar, Åbo Akademi
(Vasa/Åbo)/Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2017, examinator för universitetskursen Delaktighet och politiskt intresse bland unga,
ungdomsvetenskap, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Finland.
2016, handledare för universitetskursen Grundkurs i statistik, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten för
samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE), Finland.
2015, examinator för universitetskursen Delaktighet och politiskt intresse bland unga,
ungdomsvetenskap, Åbo Akademi (Vasa)/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Finland.
*25 sp avklarat för grundstudier i universitetspedagogik vid Åbo Akademi.
*25 sp avklarat inom grundstudier för allmän pedagogik vid Åbo Akademi.

Ordnande av vetenskapliga möten
14–15.3.2019, Finska statsvetardagarna i Rovaniemi, delansvarig för panelen ”Political trust and
political engagement” tillsammans med Aino Tiihonen (UTA).
9–10.3.2017, Finska statsvetardagarna i Jyväskylä, delansvarig för panelen ”Political engagement in
the context of political and social trust” tillsammans med Aino Tiihonen (UTA).
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Övriga viktiga vetenskapliga eller akademiska meriter
4–15.2.2019, genomförde Winter school on federalism and governance 2019: Federalism and the rule
of law. University of Innsbruck/University of Bolzano, Österrike/Italien.
2–9.3.2018, genomförde två kurser vid ECPR Winter school in methods and techniques. University of
Bamberg, Tyskland.
8–14.6.2017, genomförde Summer school of the ECPR Standing Group on International Relations:
Legitimacy and effectiveness in regional and global governance. Stockholms universitet, Sverige.
14.5–16.6.2017, gästforskare vid Stockholms universitet under handledning av prof. Jonas Tallberg för
att ta del av deras arbete kring legitimitet för överstatliga organisationer (LegGov).
19.9.2017, föreläsare för Kommunförbundet kring temat ”Hur påverka som kommunalpolitiker?”,
Kommunförbundet, Finland.
2017, sekreterare för Finlands valforskningskonsortium (FNES), Finland.
2013–2014, ledamot i Åbo Akademis Studentkårsfullmäktige, Finland.
2011–2012, ledamot i högskolepolitiska utskottet vid Åbo Akademi, Finland.
2011, diplom för genomförandet av 30 sp inom Small states studies and European integration studies
vid University of Iceland.
*Agerat politisk kommentator kring finsk- och internationell politik i både nationell (HSS media, KSF
media, Yle) och internationell media (SVT, Expressen, Politico, The Wall Street Journal).

Medlemskap och förtroendeuppdrag i vetenskapliga samfund
2019, medlem av den finska delegationen för Euandi, ett internationellt forskningssamarbete kring
EP-valet 2019 koordinerat av European University Institute (EUI), Florens, Italien.
17.4.2019–, suppleant i Fakultetsrådet för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE) vid Åbo Akademi,
Finland.
2018–, ordinarie medlem av Finlands valforskningskonsortium (FNES).
2015–2019, ordinarie medlem av forskarkonsortiet CONTRE: Pathways to political trust.

Övriga förtroendeuppdrag
Kommunalt
2009–, ordinarie fullmäktigeledamot i Nykarleby stadsfullmäktige sedan (omvald 2012 & 2017).
2017–, ordinarie medlem i Nykarleby stads stadsstyrelse
2017–, viceordförande för Nykarleby stads personalsektion
2017–, ordinarie medlem i Nykarleby stads koncernsektion
2017–, suppleant i Nykarleby stads bildningsnämnd
2017–, suppleant i Nykarleby stads tekniska nämnd
2017–, suppleant i Nykarleby stads sektion för stödtjänster
2012–2017, ordförande för Nykarleby stads revisionsnämnd
2009–2012, ordinarie medlem i Nykarleby stads kultur- och fritidssektion
2009–2010, ordinarie medlem i Nykarleby stads social- och hälsovårdsnämnd
2014–, stadsstyrelsens representant i Nykarleby stads ungdomsfullmäktige
Regionalt
2019–, viceordförande för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstads personalsektion
2019–, suppleant i Social- och hälsovårdsnämnden inom Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
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2017–, ordinarie medlem i Kultursektionen för Svenska Österbottens Samfund för Utbildning och
Kultur (SÖFUK)
2017–, ordinarie medlem i styrelsen för Svenska Österbottens Kulturfond
Nationellt
2017–, ordinarie medlem i Kommunförbundets delegation för små kommuner
2017–, ordinarie medlem i Svenska Finlands Folkting
2017–, ordinarie medlem i Svenska Finlands Folktings kultur- och medieutskott
2017–, ordinarie medlem i Svenska Folkpartiets (SFP) partifullmäktige
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