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1. Året i siffror
1.1. Övergripande
Antal anställda (dec 2015)
Antal	
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  december	
  2015	
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Anm: Utöver dessa arbetar en personaladministratör på halvtid vid institutionen. Denna
har sin formella anställning vid Kulturgeografiska institutionen
•
•
•

•

Omsättning vid årets slut var 27,3 miljoner kr.
Årets resultat innebär en förlust på 1 607 585 kr.
Antalet anställda har varit 34 personer varav 9 doktorander (5 k, 4 m), 5
professorer (2 k, 3 m), 5 tillsvidareanställda lektorer (3 k, 2 m), en
universitetsadjunkt (kvinna), 8 forskare (3k, 5 m) en redaktör (kvinna) samt två
TA-personal (kvinnor) samt en TA personal på halvtid där anställningen ligger
på annan institution. 1 professor har gått i halvtidspension. Under året har en
stolsprofessor gått in pension dock en medräknad i denna tabell. Denna tjänst
finns under utlysning.
2 doktorander har anställts (m) via fakultetsanslag. Ytterligare tre antogs som
stipendiater. 1 nyanställning 50 % forskare (k).
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1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Studenter
Kön	
  

HSTK	
  Totalt	
  

Totalt	
  

Andel	
  Kvinnor/män	
  

163,57	
   	
  	
  

Kvinnor	
  

65,71	
  

40%	
  

Män	
  

97,86	
  

60%	
  

•
•

•
•
•

Institutionens uppdrag från samhällsvetenskaplig fakultet för 2015 var 143
HSTK.
Av antalet helårsstudenter (totalt 174,71 enl. GLIS) återfanns 156,48 HSTK på
grundnivå och 18,22 på avancerad nivå. Av antalet helårsprestationer var 156,48
HPRK på grundnivå och 17,67 HPRK på avancerad nivå.
Totalt har 1 149 studenter registrerats varav 1 069 på grundnivå och 84 på
avancerad nivå.
65 utländska utbytesstudenter följde kurser vid institutionen.
10 utländska studenter har mottagits vid institutionen inom ramen för
utbytesprogram.

1.3 Utbildning på forskarnivå
Antal doktorander 2015 (i slutet av året)
Kvinnor
Män
Aktiva
9
16
Ej aktiva (0-5%) 7
1
Summa
16
17

Summa
25
8
33

25 doktorander (9 k, 16 m) var aktiva under 2015
Till det kommer de tre (3 m) som disputerade under 2015
Ett utlysningstillfälle (maj/juni) för antagning av nya doktorander, antal sökande:
34, fem (0 k, 5 m) antagna.

•
•
•

1.4. Uppdragsutbildning
•

Institutionen har under året genomfört två uppdragsutbildningskurser om
sammantaget 6 hp via Campus Bommersvik.
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2. Övergripande kommentarer
Ekonomisk-historiska institutionen har under 2015 haft en relativt stabil utveckling.
Antalet doktorander är också relativt stabilt, med tre som disputerat under året. År 2015
tillsattes 5 doktorandplatser, varav två fakultetsfinansierade. Antalet disputerade är
något lägre jämfört med situationen sex till sju år tillbaka, vilket främst kan förklaras av
en minskad antagning för fem år sedan. Vi ser emellertid en ljusning mot bakgrund av
utvecklingen 2015. Fortfarande gäller dock vårt långsiktigt strukturella problem med en
relativ liten volym på grundutbildning i förhållande till vår forskning/forskarutbildning.
Institutionens engagemang inom Historikerprogrammet, tillsammans med
institutionerna för Idé- och lärdomshistoria och Historia, har förbättrat läget för
grundutbildningen, men även masterutbildningen. Vi anser emellertid att institutionen
skulle kunna ha ett betydligt större utbildningsuppdrag inom fakulteten inte minst på
grund av våra många disputerade och även docentkompetenta lärare.
Tillsvidarerekryteringar av lektorer och en lärostolsprofessor inleddes under 2015. De
utlysta lektoraten kommer att tillsättas under 2016, medan det är mer sannolikt att en ny
lärostolsprofessor kommer att tillsättas 2017. Under 2015 tillsattes ett lektorat efter den
utlysning som skedde i december 2013. Under 2014 gick en lärostolsprofessor i
pension. Det betyder att institutionen för tillfället har en lärostol samt fyra befordrade
professorer (2 k, 2 m). Till detta kommer sex lektorer på hel- eller halvtid
huvudsakligen verksamma som lärare eller administratörer (3 k, 3 m), samt fyra
vikarierande lektorer. Under 2015 rekryterades, i samarbete med Kulturgeografiska
institutionen, en personaladministratör som delar sina uppgifter mellan institutionerna.
Under hösten har en översyn av karriärmöjligheter och anställningsformer påbörjats.
Institutionen har under senare år kraftsamlat kring utvecklingen av forskningscentra
med tvärdisciplinär prägel. Det gäller för det första Uppsala Centre for Business History
(UCBH). För det andra gäller det Uppsala Science and Technology Studies Center
(Uppsala STS) som sedan 2010 finns vid institutionen. Under 2015 har ett ökande antal
internationella gästforskare gästat institutionen. Flera av institutionens forskare har
dessutom presenterat sin forskning vid internationella konferenser under 2015.

3. Kommentarer kring utbildning på grund- och
avancerad nivå
Institutionens grundutbildningsuppdrag inom samhällsvetenskaplig fakultet uppgick till
143 helårsstudenter (hst) inklusive studenter på masternivå. Det faktiska utfallet blev
168 registrerade hst inom fakultetens uppdrag. Antalet helårsprestationer (hpr) inom
samma uppdrag uppgick till 123 vilket motsvarar en prestationsgrad på 73 %, vilket är
något lite sämre än föregående år. Vi fortsätter se till att de studenter som inte är aktiva
avregistrerar sig tidigt.
Som ett led i arbetet med att få ned överproduktion införde vi från och med ht-15 för
första gången på många år urval för våra tre kärnkurser på A-nivå, alla tre på 15 hp. Vi
tog också bort det kurspaket omfattande kurserna Ekonomi och samhälle samt Global
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omvandling. Vi planerade för att ungefär 45 studenter skulle följa dessa tre kurser.
Utfallet blev sämre än väntat. På Ekonomi & samhälle var 35 registrerade, på Global
omvandling endast 20 samt på Politik, kriser och konjunkturer 38 studenter. Antalet
verkligt aktiva studenter var därtill ytterligare något lägre. På så sätt var åtgärden en
besvikelse. Det som däremot var positivt var att differensen mellan antalet registrerade
och antalet verkligt aktiva studenter var mindre än föregående år. Lärarna tyckte också
att de studenter som läste kurserna överlag var något bättre och något mer motiverade
att genomföra kurserna på ett bra sätt. Åtgärden medförde därtill att vi verkligen
begränsade överproduktionen. Den övergripande slutsatsen var att det var en bra åtgärd
att införa urval, något som gör att vi kan styra antalet antagna studenter och som
möjligen också gör att det i första hand är motiverade studenter som registrerar sig och
följer kursen. Vi beslöt dock att redan inför vt-16 återinföra möjligen att söka kurspaket
vilket i skrivande stund bidrog till kurserna fylldes upp till de 45 studenter vi planerat.
Vi kommer förstås att följa utvecklingen under kommande år. Till vt-15 var söktrycket
gott och i övrigt låg antalet studenter på B och C på liknande nivåer som tidigare år.
Under ht-15 gavs för andra gången de fyra kurser som främst var avsedda för
Historikerprogrammets femte termin. Även denna gång följdes kurserna av 12-15
studenter. Både studenter och lärare var huvudsakligen nöjda med innehåll och
genomförande.
Kursvärderingar har löpande använts för att få information om hur kurserna upplevts av
studenterna. Då få ändringsförslag och klagomål funnits har utvärderingarna föranlett
relativt få förändringar.
Under hösten inrättade styrelsen en arbetsgrupp med syfte att diskutera möjligheten att
strukturera om A-nivå. Det alternativ gruppen skall diskutera är om och hur vi skall
skapa en A-kurs på 30 hp. Något som är vanligt i många andra ämnen. De huvudsakliga
vinsterna med en dylik kurs är att vi hoppas kunna få en tillräckligt stor och motiverad
studentgrupp som läser ämnet en hel termin, samtidigt som vi kan skapa ett väl
genomtänkt innehåll som kan bidra till en kvalitetshöjning både på A-nivå med också på
följande nivåer. Om en A-kurs på 30 hp inrättas är tanken därtill att det skall finnas ett
sidopår så att studenter genom att läsa två 7,5 samt en 15 hp kurs kan få behörighet till
B-nivå.
Institutionen har uppdrag inom ekonomprogrammet, introduktionsterminen på
Historikerprogrammet, introduktionsterminen på Samhällsvetarprogrammet och på
STS-programmet. En mindre insats har också gjorts på kursen Industrialisering inom
Masterprogrammet i industriell ledning och innovation, en insats som verkar ha blivit
permanent.
På Masterprogrammet i samhällsvetenskap har under 2015 totalt nio studenter studerat,
varav fyra nyantagna antagits med inriktning mot ekonomisk historia. Det var således
ett något svagt söktryck. Ekonomisk-historiska institutionen är värd för flera
färdighetskurser inom ramen för programmet. För färdighetskursen i
samhällvetenskapliga metoder som administreras av ekonomisk historia för hela
samhällsvetenskapliga masterprogrammet så deltog 33 studenter ht 2015.
Under 2015 har ett tidigare initierat samarbete mellan ekonomisk historia
företagsekonomen, kulturgeografen och sociologen lett fram till ett nytt
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magisterprogram startades höstterminen 2015. Värdinstitution för programmet är
sociologen och Dominic Power är programsamordnare. Varje institution har sex platser
som finansieras av fristående platser. Under höstterminen 2015 genomförde fil dr
Gabriel Söderberg och professor Jan Ottosson den ekonomisk-historiska delen av detta
program. Tyvärr valde ingen ekonomisk historia som inriktning.
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4. Kommentarer kring forskning och utbildning på
forskarnivå
Under året har sex professorer, varav fyra befordrade, varit verksamma vid
institutionen. En av stolsprofessorerna gick i pension under hösten 2015 och tillsättning
pågår. Samtliga lektorer vid institutionen forskar, huvudsakligen med externa medel.
Vid sidan av detta finns ett antal stipendiefinansierade forskare med arbetsplats vid
institutionen. Vi har också haft en av VR finansierad internationell postdoc som vistas i
Nederländerna. I stipendiet ingår numera i regel ett anslag avsett att täcka de kostnader
deras anknytning och arbetsplats medför för institutionen. Forskningen har under året
varit livaktig och dynamisk. Forskningen har en bred karaktär. Utan att ge för mycket
avkall på detta sker dock en viss kraftsamling kring fyra forskningsområden: 1)
Finanshistoria och företagshistoria, 2) Forskning om arbetsmarknad och arbetsliv, 3)
Forskning om handel och konsumtion inklusive dess kulturella aspekter, 4) Forskning
kring teknik, vetenskap och samhälle. Det internationella forskningssamarbetet inom
dessa områden är omfattande. Framför allt upprätthålls omfattande kontakter med
forskare i Europa och USA, vilket resulterat i så väl gemensamma work-shops som
publikationer. Vi har också haft fler forskare och doktorander som vistats vid utländska
forskningsinstitutioner, och även fler gästforskare vid vår institution, vilket varit en
medveten satsning från vår sida. Bland dessa gästforskare som gästade vår institution i
olika funktioner under 2015 kan nämnas professor Chris Howell, Oberlin College,
USA, Verena Limper, doktorand från Kölns Universitet (Universität zu Köln), hela
vårterminen (22 veckor), Professor Chris Howell, Oberlin College, USA. Professor
Richard Roberts, Kings College i London, UK, Professor Catherine Schenk, Glasgow
University, UK, Professor Mary O’Sullivan, Geneve, Schweiz., Professor Harold
James, Princeton, USA och Professor Youssef Cassis, EUI, Italy. För att ytterligare
stärka institutionens konkurrenskraft utlystes i december tre enmånaders
heltidsfinansiering för att skriva ansökningar inför ansökningsomgången 2016.
Det är kännetecknande för institutionen att det inte är fasta skott mellan de olika
forskningsgrupperingarna. Istället vandrar flera forskare mellan grupperna, så att olika
samarbeten hela tiden växer fram. Detta är ett skäl till att det är viktigt att slå vakt om
institutionen som egen forskningsmiljö.
Samarbetet med andra institutioner inom och utom fakulteten är gott och sker inom
olika forskningsprogram och centrumbildningar, i första hand UCBH och Uppsala STS
(se bilagor). Men nya initiativ förbereds framför allt när det gäller området arbetsliv och
arbetsmarknad. Den externa forskningsverksamheten är redan idag mycket omfattande.
Medräknat forskningsstipendierna bedrivs betydligt över häften av forskningen med
pengar från forskningsråd, institut och fonder. Vi räknar med att denna andel skall
fortsätta att växa när vi utvecklar ytterligare forskningsinriktningar.
Vid institutionen finns också referee-tidskriften Economic and Industrial Democracy,
utgiven på Sage, där professorerna Lars Magnusson och Jan Ottosson är Editor-inChiefs.
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Kommentarer om forskarutbildning
Allmänt
Forskarutbildningen vid institutionen administreras av studierektor för
forskarutbildningen som leder FUN, forskarutbildningsnämnden, sammansatt av
handledare och doktorander och fungerar som beredande organ för
institutionsstyrelsen. Ventilering av doktoranders och andra medarbetares forskning sker
vid det gemensamma högre seminariet och inom STS och UCBH:s seminarieserier.
Därutöver har även lunchseminarier hållits ungefär en gång i månaden, där pågående
och avslutad forskning presenterats. Sedan höstterminen 2009 pågår även så kallad
grupphandledning, vilket har skapat ytterligare ett forum för doktorander att lägga fram
och diskutera sina texter.
Institutionen har en stor och livaktig forskarutbildning med högt kvalificerade
handledare och ett jämförelsevis stort antal externt finansierade doktorander vid sidan
om de fakultetsfinansierade. Vid institutionen fanns i december 2015 25 aktiva
doktorander (doktorander med låg –5% eller lägre– aktivitet ej räknade), varav 9
kvinnor och 16 män. Fem av dessa är nyantagna och började den 1 september 2015.
Tre doktorander disputerade under året och 4 hade slutseminarium. Bland de 8
doktorander som i detta sammanhang kategoriserats som ej aktiva har 3 uppvisat viss
aktivitet (c:a 5%), men alla dessa yrkesarbetar på heltid på annat håll.
Antagningen av doktorander görs vid ett tillfälle under året med ansökan i juni
och med målsättning att nya doktorander skall börja sin utbildning den 1 september. År
2015 utlystes upp till 6 doktorandplatser, varav 5 tillsattes: två doktorander antogs med
fakultetsfinansiering och tre inom externt finansierade projekt. Antalet sökande var högt,
34 personer har lämnat in ansökan. De antagna är högt kvalificerade som har hävdat sig
i en jämförelsevis stor konkurrens. 2015 års doktorandrekrytering kommer att bidra till
att upprätthålla den livaktiga doktorandmiljön vid institutionen.
Finansiering
Det finansiella läget när det gäller forskarutbildningen är emellertid fortfarande
ansträngt. Under perioden 2006 till 2009 antogs 8 doktorander medan 15 avlade
examen (14 doktorsexamen och en licentiatexamen). Under 2010-2012 ändrades bilden
i och med att 13 nya doktorander började medan endast tre doktorsexamina avlades.
Under 2013 disputerade tre doktorander (2k, 1m) och en licentiatexamen (m) avlades.
Under 2014 hade vi bara en disputation och ett slutseminarium. Detta förhållande har
dock vänts. Under 2015 disputerade tre doktorander och fyra hade slutseminarium.
2016 räknar vi med 6 disputationer, varav två är redan inbokade till våren 2016.
I december 2015 gick 8 (5 k, 3 m,) doktorander på fakultetsanslag, varav 3 (3 k, 0 m)
löper ut under 2016. 9 doktorander (7 m, 2 k) hade extern doktorandfinansiering
(stipendium och tjänst). En doktorand genomför sin forskarutbildning som en del i
tjänsten hos annan arbetsgivare (Högskolan Dalarna). 6 (2k och 4m) är försenade med
sitt avhandlingsarbete och kompletterar stipendiefinansiering med annat arbete eller
egen finansiering (minst tre möjligen fem av dessa kommer att disputera under 2016).
En doktorand har återupptagit sina studier från 1979 och har egen finansiering.
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Konferenser och nätverk
Flera doktorander presenterade sin forskning vid internationella konferenser eller besökt
utländska lärosäten. (se under 9). Genom Uppsala Centre for Business History (UCBH)
erbjuds därtill ett vitt förgrenat samarbete med liknande institutioner och
centrumbildningar i Europa, vilket öppnar ökade möjligheter för doktorander och
postdoc-ar att tillbringa viss tid vid utländska lärosäten. Många doktorander
presenterade sin forskning vid det nationella ekonomisk historiska mötet i Umeå i
oktober. Under vårterminen hade vi en gästdoktorand från Tyskland (se under punkt 9)
som deltog flitigt i seminarieverksamheten, presenterade sin forskning och fick
handledarstöd hos oss.
Nationella forskarutbildningssamarbetet
För två år sedan genomfördes en reform av forskarutbildningen genom etablerandet av
ett nationellt samarbete mellan de fem ekonomisk historiska institutioner i Sverige
(Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå). Nationella forskarskolan i ekonomisk
historia har sedan starten genomfört sex kurser i internatform samt halvårsvisa
nationella träffar för doktorander. Studierektorerna vid de fem institutionerna träffas
också regelbundet för samordning och planering av nya kurser. Basen för
forskarutbildningen finns kvar på respektive institution (studieplaner, kursplaner,
’praxis’, antagning, finansiering, osv.), men vi utvecklar gemensamma aktiviteter och
kurser för samtliga doktorander i landet. Syftet är att säkra och höja kvaliteten på
forskarutbildningen i ämnet. Vi kan nu erbjuda kurser där lärarna har spetskompetens
och där det finns tillräckligt men inte alltför stora seminariegrupper (en viss kritisk massa
i bland forskarstudenterna kan skapas). Institutionerna har turats om att erbjuda
nationella kurser på de områden där de har störst kompetens. Dessutom har ett arbete
påbörjats under hösten 2015 för att skapa en helt gemensam kurs om ekonomiskhistoriska ”klassiker”, med lärare från olika institutioner som arbetar tillsammans.
Kursen är tänkt kunna ingå som ett obligatoriskt moment i utbildningen.
Handelsbankens forskningsstiftelser har 2015 beviljat viss finansiellt stöd för
resekostnader i samband med kurssamarbetet inom den nationella forskarskolan.
Kurser under 2015
Under det gångna året har institutionens doktorander deltagit i två internatkurser
arrangerade inom ramen av forskarskolan. Under våren gick kursen ”Sources and
Source Criticism” i Stockholm, och under hösten gavs en kurs i Umeå om ”Energy,
Economy and Environment in Historical Perspective”. Tre kurser riktade mot
forskarutbildningen (på vardera 7,5 hp) har getts av institutionen under 2015. Dessa är
en introduktionskurs till forskarutbildningen, en kurs i vetenskaps- och historieteori och
en kurs i kvalitativa metoder. Den senare har även erbjudits till doktorander vid SU och
doktorander i Uppsala har i sin tur fått möjlighet och uppmanats att läsa kursen i
kvantitativa metoder på Ekonomisk-historiska institutionen vid SU. Genom sådana
samarbeten kan vi erbjuda de obligatoriska kurserna varje läsår och ändå försäkra oss
om både studentunderlag och lärarkompetens. Därtill gavs fyra kurser på masternivån

10
som även erbjuds till doktorander: doktrinhistoria, arbetsmarknadshistoria samt två
översiktskurser i ekonomisk historia, en i äldre och en i yngre. Härutöver har det ofta
förekommit att doktorander har följt kurser inom sina respektive specialområden som
erbjudits från andra institutioner eller andra universitet. Uppsala universitets
pedagogiska kurser ingår i vår rekommenderade kurscykel, liksom kurser i akademisk
engelska.
Handledarsituation och kvalitetsarbete: Handledarnas kompetens vid institutionen är
mycket hög. Alla huvudhandledare och nästan alla biträdande handledare vid
institutionen är docenter eller professorer. Mer än hälften av våra doktorander har
professorer som huvudhandledare (17 doktorander varav tre ej aktiva eller har låg
aktivitet) medan resten, 15 doktorander varav 4 för närvarande ej aktiva, har
huvudhandledare som är docenter. För den senare gruppen gäller dock i fyra fall (3
aktiva, 1 inaktiv) att en professor fungerar som biträdande handledare. I några sällsynta
fall, när det inte fanns nödvändig kompetens vid institutionen har vi anlitat externa
handledare som biträdande. Institutionen följer upp handledningssituationen
regelbundet och sätter in extra resurser vid behov (t ex i form av en tredje handledare
under en period).
Doktorandernas arbete följs upp vid årliga utvecklingssamtal och samtal kring
upprättande och revision av individuella studieplaner. Under första året presenterar
doktoranderna dels ett avhandlingsPM (efter termin 1) dels en första empirisk studie
(efter termin 2), vid båda tillfällen utses interna opponenter. Efter drygt två år ventileras
ett mellanseminariemanus och när bara c:a 10-20 % av doktorandtiden återstår läggs ett
slutmanus fram vid Högre seminariet. Vid båda dessa tillfällen har vi externa
opponenter och ett uppföljningssamtal med doktoranden, handledaren, studierektorn
och prefekten.

5. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Institutionen har under ett flertal år åtagit sig uppdragsutbildning åt Campus
Bommersvik. Under vt-15 gavs kurserna, Svensk modell i ny tid - ekonomiska
utmaningar och politiska anpassningskrav, 3 hp, med 33 registrerade studenter samt
Kooperation och ömsesidiga försäkringsrörelser i ekonomisk-historisk belysning, 3 hp
med 10 registrerade studenter.

6. Ekonomisk redovisning
6.1 Institutionens resultat
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15	
  818	
  	
  	
  	
  

97	
  500	
  	
  	
  	
  

-‐15	
  363	
  	
  	
  	
  

82	
  137	
  	
  	
  	
  

97	
  955	
  	
  	
  	
  

120	
  Uppdragsutbildning	
  

53	
  881	
  	
  	
  	
  

229	
  441	
  	
  	
  	
  

-‐127	
  548	
  	
  	
  	
  

101	
  893	
  	
  	
  	
  

155	
  774	
  	
  	
  	
  

11
210	
  Forskning/Utb	
  forskarnivå	
  

-‐213	
  924	
  	
  	
  	
  

10	
  395	
  342	
  	
  	
  	
   -‐12	
  580	
  583	
  	
  	
  	
  

-‐2	
  185	
  241	
  	
  	
  	
   -‐2	
  399	
  165	
  	
  	
  	
  

220	
  Bidragsforskning	
  

747	
  967	
  	
  	
  	
  

7	
  394	
  362	
  	
  	
  	
  

-‐6	
  802	
  139	
  	
  	
  	
  

592	
  223	
  	
  	
  	
  

1	
  340	
  190	
  	
  	
  	
  

230	
  Uppdragsforskning	
  

180	
  515	
  	
  	
  	
  

0	
  	
  	
  	
  

-‐92	
  194	
  	
  	
  	
  

-‐92	
  194	
  	
  	
  	
  

88	
  321	
  	
  	
  	
  

TOTALT	
  

385	
  398	
  	
  	
  	
  

25	
  780	
  274	
  	
  	
  	
   -‐27	
  387	
  859	
  	
  	
  	
  

-‐1	
  607	
  585	
  	
  	
  	
   -‐1	
  222	
  187	
  	
  	
  	
  

6. 2. Beviljade externa anslagsmedel per anslagsgivare 2015
Organ	
  
	
  
Torsten	
  Söderbergs	
  stiftelse	
  (Marie	
  Ulväng)	
  
Institutet	
  för	
  arbetsmarknads-‐	
  och	
  utbildningspolitisk	
  utvärdering	
  
Stift	
  Konung	
  Gustaf	
  VI	
  Adolfs	
  fond	
  för	
  svenska	
  kultur	
  
Observatoire Social Europeen ASBL ,613999 ASBL IXELLES	
  
Stiftelsen	
  Länsförsäkringsbolagens	
  Forskningsfond
Totalt	
  

6. 3. Beviljade
forskningsstiftelser

anslagsmedel

från

Kr	
  
	
  
27000	
  
443000	
  
25000	
  
88362	
  
1500000	
  
2083362	
  

Handelsbankens

Följande anslag har utgått Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse 2015:
Programanslag
Kristina Lilja
Peter Hedberg
Tom Petersson
Sofia Murhem
Alexandra Waluszewski
Mikael Wendschlag

1 500 000
500 000
2 000 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000

Nationellt samarbetsprogram för forskarutbildningen
Sofia Murhem
466 000
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7. Ledning och organisation
Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen. I styrelsen ingick
representanter för studenter, doktorander, lärare/forskare och TA-personal. Prefekten
(Sofia Murhem) är ordförande och självskriven i styrelsen. Studierektorer gu, mu och fu
(Fredrik Sandgren, Lars Fälting och Orsi Husz) är adjungerade i den mån de inte är
invalda ledamöter av styrelsen, Fredrik Sandgren var föredragande.
Prefekt var docent Sofia Murhem med Jan Ottosson som ställföreträdande prefekt. I
slutet på december 2015 sjukskrevs docent Sofia Murhem och Jan Ottosson blev då
tjänstgörande prefekt. Lars Fälting har varit samordnare för masterprogrammet i
samhällsvetenskap för vilket Ekonomisk-historiska institutionen är värdinstitution.
Det finns ett beredande organ i forskarutbildningsfrågor, forskarutbildningsnämnden
(FUN) som leds av studierektor för forskarutbildningen och har representanter bland
såväl handledare som doktorander.
I administrationen ingick vid sidan av prefekt och studierektorer, ekonomen Petra
Millbert, personaladministratör Pamela Tipmanoworn (delad tjänst med
Kulturgeografiska institutionen) samt byrådirektör Lynn Karlsson.
Ekonomen sköter ekonomisk redovisning, samt tillsammans med byrådirektören
löpande administration av såväl forskning och forskarutbildning som grundutbildning.
Studierektor hanterar även studievägledning. Byrådirektören är IT- ansvarig och
ansvarar dessutom bl.a. för schemaläggning, lokalbokning och sättning av avhandlingar.
Slutligen finns en Erasmus-koordinator. Under året innehades denna post av doktorand
Rosalía Guerrero Cantarell.

8. Redovisning av forskning
8.1. Publicering
Redovisas genom DIVA.

8.2. Professorer med sabbatstermin
Inga professorer har haft sabbatstermin under året.

9.
Konferensdeltagande,
internationalisering

disputationer

och
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9.1. Konferensdeltagande
Asgari, Majid, ”Läroverksungdomars yrkesdrömmar 1930-68”, Sjätte nordiska
utbildningshistoriska konferensen: tvärvetenskapliga perspektiv, Uppsala, 20-21 augusti 2015.
Boström, Håkan, ”Professionskritik som civilisationskritik under 1970-talet”,
Ekonomisk-historiska mötet, Umeå, 10 oktober 2015.
Bäcklund, Dan & Kristina Lilja ’Bouppteckningar som källa för att bedöma
hushållens sparformer’, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015.
Bäcklund, Dan & Kristina Lilja, ‘Changing life-cycle squeezes during
industrialization: Swedish workers, children and family wealth’, XVIIth World Economic
History Congress, Kyoto, Japan, August 3-7, 2015.
Bäcklund, Dan & Kristina Lilja’Skuldsättning över livscykeln’, Ekonomisk-historiska
mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015.
Daniel Normark, ”Cycling and the Traffic Separation Regime”, Joint Conference of the
International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M) and the
Cosmobilities Network, Caserta/Santa Maria C.V. Italy, 14-17 September 2015
Emanuel, Martin “Cycling Practices and Governance of Mobility in
Stockholm, 1930–1945”, 2015 T2M/Cosmobilities conference, Caserta,
Italy, 13–17 September 2015.
Emanuel, Martin “Spatial conflicts and cycling practices in Stockholm, ca. 1980”,
How Smart is Sustainable Mobility? How Sustainable is Smart Mobility?, TU Eindhoven,
Netherlands, 18–20 March 2015.
Emanuel, Martin “Trusting signals, controlling flows: Traffic management and
mobility practices in interwar Stockholm”, Designing Mobilities, conference at London South
Bank University, 14–15 April 2015.
Emanuel, Martin, “Cycling Policy on its Wheels: Policies of Cycling, Mobility, and
Urban Planning in Stockholm 1970–2014”, How Smart is Sustainable Mobility? How
Sustainable is Smart Mobility?, TU Eindhoven, Netherlands, 18–20 March 2015.
Emanuel, Martin, Co-organizer of the workshop How Smart is Sustainable Mobility?
How Sustainable is Smart Mobility?, Eindhoven University of Technology, 18–20 March
2015
Emanuel, Martin, Organizer of the 8-paper panel “Cycling Practices and Urban
Mobility Transitions”, 2015 Cosmobilities/T2M conference, Caserta, Italy, 14–17
September 2015
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Emanuel, Martin, Organizer of the panel “Control of social behaviour and mobility
practices”, 2015 Cosmobilities/T2M conference, Caserta, Italy, 14–17 September 2015
Erikson, Marja, ”Bönderna, missväxten och Riksbanken”, Det svenska Ekonomiskhistoriska mötet, Umeå, Okt 9-10 2015
Erikson, Marja,”Indebted in Torstuna - free from sin at Bishop Hill. Crop failure,
religious unrest and economic crisis in a Mid-Swedish tax district”, The second EURHO
Rural History Conference, Girona, Spain, Sep 6-10, 2015.
Erikson, Marja,”Värdering av jordbruksfastigheter i bouppteckningar”, Ekonomiskhistoriska mötet, Umeå, Okt 9-10 2015.
Glover, Nikolas, "Industribistånd mellan råskinn och rättänkande”, Sjätte nordiska
utbildningshistoriska konferensen, August 20-21, 2015.

Hasselberg Ylva arrangerade tillsammans med Per Wisselgren sessionen "Kunskap och
politik" på Teknik- och Vetenskapshistoriska dagarna i Lund, 14-16 april, och
presenterade där också uppsatsen "Deprofessionalisering som begrepp".
Hedberg, Peter & Henric Häggqvist, “War Time Trade and Tariffs in Sweden
from the Napoleonic Wars to WWI”, presented at the 11th Swedish Economic History
Meeting, Umeå, Sweden, October 9-10, 2015.
Hedberg, Peter, Lars Karlsson, Henric Häggqvist, “Open for Welfare:
Openness and Social Spending in Europe 1920–1990”, presented at the Free Trade and
Social Charges Conference, Padova, Italy, November 11-12, 2015.
Husz, Orsi & Carlsson, Karin, ”Middle way kitchens. Swedish social engineering and
the (global) consumer”, Workshop on Consumer Engineering – Mid-Century Mass Consumption
between Planning Euphoria and the Limits of Growth, 1930s-1970s, Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, Universität Göttingen, March 26–28, 2015,
Husz, Orsi & Forsell, Håkan, “Between human worth and human capital. Distance
education in Sweden 1920-1970, WEHC, World Economic History Congress, Kyoto, 3-7
Aug. 2015
Husz, Orsi & Forsell, Håkan, “Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondensoch distansutbildning, 1900–1970-tal.”, Femte Utbhistoriska konferensen, Uppsala 20-21
Aug. 2015
Husz, Orsi, “Proof of Trust or Modern Money? Domesticizing Credit Cards in the
1960s and 1970s Sweden”, Domesticizing Financial Economies Part 2 at SASE (Society for the
Advancement of Socio-Economics) Conference London, July 2-4, 2015.
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Husz, Orsi, “Selling credit as money. Domesticizing credit cards in 1960s Sweden” at
WEHC, World Economic History Congress, Kyoto 3-7 Aug. 2015
Husz, Orsi, ”Att sälja kredit som pengar. Köpkort AB och kreditkortets lansering i
Sverige”, Ekonomisk-historiska mötet, 9-10 oktober 2015, Umeå
Häggqvist, Henric, “Was it All Protectionism? The Structure of Swedish Tariffs
1780–1830”, presented at the 10th Sound Economic History Workshop, Lund, Sweden,
November 26-27, 2015.
Isacson, Maths, “Land and labour as resources – agrarian land use in times of stress”,
vid Rural History conference, Girona, Spain, 7-10 September 2015
Isacson, Maths, ”1900-talet och industrisamhället”. Konferensen Skånes moderna
kulturarv, Kulturen i Lund, 17 mars 2015.
Isacson, Maths, medarrangör av årets arbetslivskonferens, Hållbart arbetsliv för yngre och
äldre, på Arbetets museum i Norrköping, 19-20 november 2015
Isacson, Maths, medorganisatör av Panel 35, “Pre-industrial agriculture between
nature and society: the handling of stress and crises of local levels” vid Rural History
conference 2015 Girona, Spain, 7-10 September 2015
Jonsson Inger & Ulväng Marie, ”Domesticity, new consumer goods and the
development of the breadwinner-homemaker household in Sweden ca 1880-1930”,
CISH's XXIInd Congress, Jinan, Kina 23-29 augusti 2015.
Larsson, Mats & Lönnborg, Mikael, “Swedish life-reinsurance market and risk
management”. Svenska Ekonomisk Historiska Mötet, Umeå, Sverige, 8-10 oktober 2015
Larsson, Mats & Lönnborg, Mikael (2015), “Organising risk management in
Sweden: The life-reinsurance market”, World Economic History Congress, Kyoto, Japan, 3-7
August 2015
Lilja, Kristina & Dan Bäcklund, ’A Self-financed Old-age or Public Pensions?
Savings and pensions in Sweden 1913-1948’, 40th Annual Meeting of the Social Science History
Association, Baltimore, November 12-15, 2015
Jonsson Pernilla & Kristina Lilja, ’Mellan tummen och pekfingret: värdering av
lösegendom i bouppteckningar’ Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10
oktober 2015.
Jonsson Pernilla & Kristina Lilja, ‘Clothes as a Store of Value: second-hand trade in
a Swedish small town 1830–1900’ EHS, Wolverhampton, March 27-29 2015
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Lilja, Kristina & Håkan Lindgren, Sessionsarrangörer för ’Forskning på
bouppteckningar’, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015.
Lilja, Kristina & Livio Di Matteo, Sessionsarrangörer, ‘Family strategies during the
great globalisation’, XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, Japan, August 3-7,
2015.
Lilja, Kristina m.fl. arrangör av workshopen Återbruk som nödvändighet eller dygd?
Omfattning, organisation och synen på textila tillgångar under tre sekel 1700-2000, Sörmlands
museum, Nyköping, 18-19 maj 2015.
Molinder, Jakob, Ottosson, Jan, Andersson-Skog, Lena., Magnusson, Lars.
”What can the State do for you? Relocation Allowances and Regional Subsidies in
Postwar Sweden”, Ekonomisk-historiska mötet, Umeå, 8-10 oktober 2015
Molinder, Jakob, Ottosson, Jan., Andersson-Skog, Lena., Magnusson, Lars,
”What can the State do for you? Relocation Allowances and Regional Subsidies in
Postwar Sweden”. Eastern Economic Association, 41st Annual Conference, New York, 2-5
mars. 2015
Murhem, Sofia & Göran Ulväng: ”Pawning- for the poor or the poorest? Pawnbroking in Sweden 1872-1950”, XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, Japan, 37/8 2015
Murhem, Sofia & Göran Ulväng: ”Pawning-inequality as business? Pawn-broking
in Sweden 1872-1950 ”. BHC-EBHA conference, Miami, USA, 22-25/6 2015.
Murhem, Sofia, Rasmus Nilsson & Göran Ulväng, ”Bouppteckningsvärde och
marknadsvärde i städer och på landsbygd under 1700- och 1800-talen” Ekonomiskhistoriska mötet, Umeå 9-10 oktober 2015
Normark, Daniel, ”Conflicting Ontologies in Intelligent Transport Systems”, How
Smart is Sustainable Mobility? How Sustainable is Smart Mobility Workshop, Eindhoven,
Nederland, 19-20 March 2015
Normark, Daniel, ”Karolinska Institutet och den akademiska gemenskapens olika
ansikten”, Teknik- och vetenskapshistoriska dagar, Lund, Sverige 15-17 April 2015
Normark, Daniel, ”Negotiating Space - in a biography of a street: Infrastructure &
Practices”. CPSUM-Workshop Deutsches Museum Munich, Munich, Deutschland 5-6
February 2016
Normark, Daniel, ”The coagulation factor of a factory – lost in translation”, Medical
Humanities & Technologies Symposium, Linköping Sverige, 7-8 December 2015
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Normark, Daniel, (discussant), “Stop & Go: Rhythms, Spaces and Temporalities of
the (Im)mobile Subject”, panel at the Joint Conference of the International Association for the
History of Transport, Traffic and Mobility (T2M) and the Cosmobilities Network, Caserta/Santa
Maria C.V. Italy, 14-17 September 2015.
Ottosson, Jan “New Technology,the role of the state and the innovation of air mail in
civil aviation. The emergence of cooperation among the Nordic Post Offices and civil
aviation companies during the interwar years”, World Economic History Congress, Kyoto,
Japan, 3-7/8 2015
Ottosson, Jan & Kristina Lilja, ‘New technology, the role of the state, and a rising
entrepreneur in civil aviation: The early years of Ivar Kreuger and the making of an
early airline company in Sweden’, EBHA/BHC Miami, June 24-27 2015.
Ottosson, Jan & Kristina Lilja. ‘New Technology, the Role of the State, and a
Rising Entrepreneur in Civil Aviation: The Early Years of Ivar Kreuger and the Making
of an Early Airline Company in Sweden.’, Ekonomisk-historiska mötet, Umeå 10-12
oktober 2015.
Ottosson, Jan, Sessionsansvarig tillsammans med docent Peter Hedberg, ”The
impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy”, vid
Ekonomisk-historiska mötet, Umeå 10-12 oktober 2015.
Pasay, Sarah Linden, ”Selling the Lottery?: Representations of the Swedish
Nummerlotteriet in the Early Modern Press”, Vardagsliv under 1700-talet: Upplevt, samlevt,
utlevt, Uppsala, May 7-8, 2015.
Persson, Mathias, ”Globalizing the Savage: Savagery, Economy and Change in
Late-Eighteenth-Century Sweden”, Knowing Savagery, Copenhagen, Denmark, October
30, 2015.
Persson, Mathias, ”On South American medical knowledge in Bengt Bergius’
Oration, on Delicacies (1780)”, The paths of chemical and medical knowledge between Europe and
South America from the 18th to the 20th century, Sao Paulo, Brazil, October 17, 2015.
Pettersson, Ingemar, ”Mejeriforskningens separering: Statens mejeriförsök 19321967”, Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015, Lund, Sweden, April 15-17, 2015.
Pettersson, Ingemar, ”Vad är ett universitet? Vetenskapligt och politiskt
gränsdragningsarbete vid tillkomsten av lärarundantaget år 1949”, Ekonomisk-historiska
mötet 2015, Umeå, Sweden, October 8-10, 2015
Ramqvist, Lisa, ”Välgörenhet och skuld”, Ekonomisk-historiska mötet, Umeå, Sweden,
October 8-10, 2015
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Ramqvist, Lisa, Orsi Husz & Kristina Lilja, Sessionsarrangörer för ’Skuld och
vardagens moraliska ekonomi’, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10
oktober 2015.
Sandgren, Fredrik, ”An easy sell? The introduction of a deep frozen food system in
Sweden 1945-1970”, Evolution of the retail trade in the 20th century (workshop), Paris, France,
September 24-25, 2015.
Söderbaum, Hanna, ”Media Ownership, News Framing, and Social Change: The
Case of “Oligarchs” in Ukrainian and Russian Press Before and after the Maidan
Protests of 2013-14”, Ukraine’s Historical and Contemporary Interlockings: A transnational
Perspective on Transformations, Frankfurt (Oder), Germany, November 5-6 2015.
Söderbaum, Hanna, ”Responsible Citizens, Exceptional Rulers, or Terrorists: News
Media Coverage of Oligarchs around the Ukrainian Protests of 2013-2014”, ICCEES IX
World Congress, Makuhari, Japan, August 3-8, 2015.
Söderbaum, Hanna, ”Voluntary initiatives on Maidan: Mapping transnational
networks and the involvement of domestic elite giving organizations”, Ukraine’s Historical
and Contemporary Interlockings: A transnational Perspective on Transformations, Frankfurt (Oder),
Germany, November 5-6 2015.
Ulväng Marie, ”Hushållsarbete och kvinnlig arbetskraft på landsbygden kring
sekelskiftet 1900”, Ekonomisk-historiska mötet, Umeå, 8-10 oktober 2015. (Sessionsansvarig
tillsammans med Helén Strömberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia,
Umeå universitet)
Ulväng Marie, arrangör Spices and Stockings – Cultures of Consumption in the Periphery 16001850, Uppsala, 12-14 juni 2015. (Nordic Research Councils for the Humanities and the
Social Sciences NOS-HS 2014/2015 Grant for Explorative Workshop)
Nyberg Klas & Ulväng, Marie, ”Att forska på kläder och textilier i bouppteckningar”,
Ekonomisk-historiska mötet, Umeå, 8-10 oktober 2015.
Ulväng, Göran, ”Godsägarhustrurs konsumtions- och resevanor under ett föränderligt
1700-tal, Vardagsliv under 1700-talet”. Upplevt, samlevt, utlevt 7-8/5 2015.
Ulväng, Marie, ”Lump, återbruk och huslighet i Härjedalen kring sekelskiftet,
Återbruk som nödvändighet eller dygd?”, Omfattning, organisation och synen på återbruk av
textila tillgångar under tre sekel, 1700-2000, Nyköping 18-19 maj 2015. (Arrangör
tillsammans med Pernilla Jonsson och Ylva Sjöstrand Ekonomisk-historiska
institutionen, Stockholms universitet, Kristina Lilja, Ekonomisk-historiska institutionen,
Uppsala universitet och Anna Hedtjärn Wester, Sörmlands museum
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Waluszewski, Alexandra ansvarigför workshopen “New Economic Models
addressing antibiotic resistance”. Uppsala Health Summit 2015. A world without antibiotics.
Waluszewski, Alexandra, Enrico Baraldi, Andrea Perna, Policy, innovation and the
tricky question of deals and borders, Paper presented at IMP Journal Seminar, Uppsala
University, May 26-28, 2015.
Matilde Milanesi, Simone Guercini and Alexandra Waluszewski. A black Swan in
the district? Paper presented at IMP Journal Seminar, Uppsala University, May 26-28,
2015.
Waluszewski, Alexandra, Enrico Baraldi, Francesco Ciabuschi. Increase
development and decrease use! Antibiotic innovation controversies caused by
antimicrobial resistance. Paper presented at Healtch Care controversies workshop,
Norwegian School of Economics, BI, Sept. 17-18 2015.
Waluszewski, Alexandra, samarrangör, Doctoral Consortium, University of
Southern Denmark, Kolding, August 25-26, 2015.
Håkan Håkansson, Alexandra Waluszewski, “Methodomania”? On the theoretical
and methodological challenges of (IMP) business research”. 31st IMP Conference,
University of Southern Denmark, Kolding, Denmark, August 27-29, 2015
Waluszewski, Alexandra, samarrangör, Making sense of an interactive business world. IMP
Journal Seminar, USI Università della Svizzera italiana, Lugano, October 6-8, 2015.
Waluszewski, Alexandra, samarrangör, Management in an interactive business world. IMP
Journal Seminar, at Manchester Business School, April 21-23, 2015.
Waluszewski, Alexandra, samarrangör, Policy in an interactive business world. IMP
Journal Seminar, Uppsala University, May 26-28, 2015.
Waluszewski, Alexandra, What’s ‘knowledge management’ when resources are
unknowable and deals negotiated? Paper presented IMP Journal Seminar, at Manchester
Business School, April 21-23, 2015.
Wikman, Pär, ”Från tomtestudier till planeringsvetenskap - hur kulturgeografi blev en
planeringsvetenskap”, Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna, Lund, 15–17 april, 2015.
Ågren, Karin, ”Skuld och kontroll” kommentator vid sessionen om Skuld och
moralisk ekonomi, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå, 8-10 oktober, 2015
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9.2 Disputationer vid institutionen
Disputand, avhandlingstitel på originalspråket, opponentens namn, titel, universitet, land

Altamura, Carlo Edoardo, European banks and the rise of International finance after Bretton
Woods (1973–1982). Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2015.
Opponent: Roberts, Richard, Professor, Kings College i London, UK
Funke, Michael, Regulating a controversy: inside stakeholder strategies and regime transition in the
self-regulation of Swedish advertising 1950–1971, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss.
Uppsala : Uppsala universitet, 2015
Opponent Thomas Pettersson, FD, Umeå universitet, Sverige

Häggqvist, Henric, On the Ocean of Protectionism: The Structure of Swedish Tariffs and Trade
1780–1830, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2015.
Opponent: Leos Müller, Professor, Stockholms universitet, Sverige

9.3 Gästforskare och gästdoktorander

9.3 Gästforskare och gästdoktorander
Verena Limper, doktorand från Kölns Universitet (Universität zu Köln), hela
vårterminen (22 veckor).
Professor Chris Howell, Oberlin College, USA. En vecka.
Professor Richard Roberts, Kings College i London, UK En vecka.
Professor Catherine Schenk, Glasgow University, UK, En vecka.
Professor Mary O’Sullivan, Geneve, Schweiz. En vecka.
Professor Harold James, Princeton, USA. En vecka.
Professor Youssef Cassis, EUI, Italy. En vecka.
FD Sylvie Vabre, Université Toulouse. En vecka.

9.4 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
(namn, titel, universitet, land, antal veckor)
Martin Emanuel, FD, visiting postdoc, Eindhoven University of Technology,
Nederländerna, 52 veckor under 2015 (vistelsen sträcker sig till sommaren 2016)
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Daniel Normark, FD, CESIMA, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Brasilien, 1,5 v
Mathias Persson, FD, Pontifical Catholic University of Sao Paulo, Brazil, 1,5 v.
Mathias Persson, FD, Palacký University, Czech Republic, 1 v.
Hanna Söderbaum, FM, doktorand, European University at St Petersburg, Russia,1
v.

9.5 Uppgifter om vid institutionen verksamma docenter
(Ange namn, kön, år för samt uppgift om handledning på forskarutbildningen
(huvudhandledare x doktorander, bihandledare y doktorander)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dan Bäcklund, man, 1999: pensionerad, huvudhandledare för en doktorand
som disputerade 3/10 2015, biträdande handledare för en doktorand.
Peter Hedberg, man, 2012, huvudhandledare för tre doktorander (en av dessa
disputerade 4/12 2015), biträdande för tre doktorander
Orsi Husz, kvinna, 2012, huvudhandledare för tre doktorander, biträdande
handledare för en doktorand (dessutom: handleder en doktorand i historia vid
SU)
Inger Jonsson, kvinna, 2010, biträdande handledare för en doktorand
Kristina Lilja, kvinna, 2013, huvudhandledare för två doktorander
Per Lundin, man, 2012, huvudhandledare för en doktorand (Lundin har under
året börjat en ny anställning vid ett annat lärosäte 2015/16)
Mikael Lönnborg, man 2011, 30 % forskare vid institutionen (externa medel).
Sofia Murhem, kvinna, 2009, huvudhandledare för två doktorander,
biträdande handledare för en doktorand
Tom Petersson, man, 2005, biträdande handledare för en doktorand
Fredrik Sandgren, man, 2009, huvudhandledare för två doktorander,
biträdande handledare för en doktorand
Göran Ulväng, man, 2012, biträdande handledare för två doktorander
(dessutom: bitr. handledare för en doktorand vid Hist. Inst, UU och en
doktorand vid SLU)

10. Samverkan med det omgivande samhället
Samverkan med det omgivande samhället sker regelbundet genom att institutionens
forskare skriver i dagstidningar och tidskrifter samt deltar i andra medier såsom radio
och tv. Forskare och lärare besvarar också förfrågningar som kommer in via mejl från
medier, organisationer eller företag. Flera av institutionens forskare är också aktiva som
populärvetenskapliga föredragshållare. Under 2014 har ett alumniprojekt initierats som
nu under 2015 har fortsatt. Utöver detta har en rad forskare vid institutionen uppdrag i
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olika föreningar, kontakter med statliga myndigheter, museer och olika stiftelser med
anknytning till ämnet.

