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1. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 
På institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer arbetar ett 
sjuttiotal personer; lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. 
Sammantaget registreras cirka 450 studenter varje år. Institutionen består av två 
distinkta men nära samverkande ämnen, ekonomisk historia (EH) och internationella 
relationer (IR) vars ambition är att vara nationellt ledande och internationellt 
framstående. Det avspeglas i en ambition att studera grundläggande samhälleliga 
processer i ett längre perspektiv. Det kan gälla det internationella systemets formering 
och utveckling, europeisk integration, makt och resursfördelning på olika nivåer, 
globalt, lokalt och även inom familjen.  
 
Inom EH studeras olika aspekter av ekonomisk utveckling och social förändring, 
genusaspekter inom ekonomin och samspelet mellan resurser och social organisation i 
ett långsiktigt perspektiv. Inom IR studeras hur stater, samhällen och organisationer 
interagerar i och med det globala systemet inom tre inriktningar: internationella 
institutioner, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi. 
 
Det finns också ämnesövergripande synergieffekter mellan ämnena. Förutom studiet av 
internationell ekonomi så har båda ämnena ett starkt fokus på genusfrågor, miljöfrågor 
och historiska perspektiv, liksom teoretisk och metodologisk pluralism. Gemensamma 
kurser ges också teori och metod, som är överlappande, och den tvärvetenskapliga 
miljön möjliggör gemensamma forskningsprojekt och forskningsutbyte mer generellt. 
 
Institutionen präglas av en god ekonomi, en god arbetsmiljö och administrativa rutiner 
som säkerställer hög kvalitet i forskning, utbildning och interaktion med det omgivande 
samhället.  
 
Institutionen strävar dock hela tiden efter att öka kvaliteten i forskningen, utbildningen, 
interaktionen med det omgivande samhället och det administrativa stödet. Denna 
strategi är ett viktigt led i kvalitetsarbetet och den kommer att följas upp årsvis under 
perioden 2022–2025. Strategin består av huvudmålsättningar och delmålsättningar, som 
omfattar hela institutionen, samt konkreta planer för att uppnå dessa målsättningar. 
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2. Huvudmålsättningar och delmålsättningar  
Under den kommande fyraårsperioden är de huvudmålsättningarna och 
delmålsättningarna följande: 
 
Huvudmålsättning 1: Excellens i forskningen 
 
Delmålsättningar: 
1. Högkvalitativ forskning publicerad i nationellt och internationellt erkända 

publikationskanaler. 
2. Ökad andel externfinansierade forskningsprojekt. 
3. Ökat deltagande i nationella och internationella forskningsnätverk, inklusive 

deltagande i gemensamma forskningsprojekt. 
4. Kontinuerlig ämnesutveckling 
 
Huvudmålsättning 2: Excellens i utbildningen 
 
Delmålssättningar: 
1. Starkare forskningsanknytning av utbildningen. 
2. Mer inslag av forskning och forskare vid institutionen i utbildningen. 
3. Ökad grad av innovativ pedagogik. 
4. Ökad studentrekrytering och -genomströmning 
 
Huvudmålsättning 3: Ökad interaktion med det omgivande samhället 
 
Delmålsättningar:  
1. Ökad spridning av forskningsresultat till det omgivande samhället genom olika 

kanaler, såsom hemsidan och sociala medier. 
2. Ökad samverkan med det omgivande samhället genom olika typer av aktiviteter, 

såsom seminarier och interaktionen med myndigheter, civilsamhället och det privata 
näringslivet. 

3. Öka den nationella och internationella profilen och synligheten generellt av EH och 
IR. 

 
Huvudmålsättning 4: Ökad kvalitet och effektivitet i det administrativa stödet 
 
Delmålsättningar: 
1. Ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, både fysiska och psykosociala. 
2. Mer långsiktig, hållbar och jämställd planering av personalförsörjning  
3. Öka förvaltningskunskapen hos alla medarbetare  
4. Ekonomi i balans 
5. En stringent, professionell och enhetlig kommunikation, internt och externt 
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Det är en stark önskan hos alla på institutionen att tillsammans uppnå dessa 
huvudmålsättningar. Alla har ett individuellt ansvar att bidra till att uppnå 
huvudmålsättningarna och delmålsättningarna. Det finns dock olika vägar och metoder 
att uppnå målen mellan EH, IR och administrationen. I det följande kommer detta att 
klargöras genom handlingsplaner för EH, IR och administrationen. 
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3. Handlingsplan ekonomisk historia  
Denna handlingsplan beskriver i detalj hur ämnet EH ska uppnå huvudmålsättningarna 
och delmålsättningarna inom den kommande fyraårsperioden.  
 
Huvudmålsättning 1: Excellens i forskningen 
 
Delmålsättning 1: Högkvalitativ forskning publicerad i nationellt och internationellt 
erkända publikationskanaler. 
 
 Uppmuntra publicering i internationellt och nationella ekonomisk-historiskt 

relevanta tidskrifter och utgivning av vetenskapliga monografier på internationellt 
och nationellt ledande förlag. 

 Skapa förutsättningar för doktorander att publicera sig i referee-granskade 
internationella tidskrifter.  

 
Delmålsättning 2: Ökad andel externfinansierade forskningsprojekt. 
 
 Intensifiera arbetet med att söka externa bidrag, där programansökningar (till 

exempel tvärdisciplinära och institutionsövergripande) till internationella och 
nationella forskningsfinansiärer kan bredda och fördjupa den vetenskapliga 
kompetensen inom ämnet. 

 Genom fortbildning öka medarbetarnas kunskaper om vad forskningsfinansiärer 
lägger vikt vid i bedömning av ansökningar 

 
 
Delmålsättning 3: Ökat deltagande i nationella och internationella forskningsnätverk, 
inklusive deltagande i gemensamma forskningsprojekt. 
 
 Stärka och bättre samordna institutionens deltagande på nationella och 

internationella ekonomisk-historiska konferenser. 
 Fortsätta att utveckla samarbetet inom nationella forskarskolan i ekonomisk 

historia. 
 Stärka samarbetet inom institutionen och över institutionsgränserna. 
 
Delmålsättning 4: Kontinuerlig ämnesutveckling 
 
 Tydligare urskilja institutionens ekonomisk-historiska profilområden, med början 

på två fält (exempelvis arbetets och marknadens historia).  
 Stärka det begynnande forskningsområdet miljöhistoria. 
 Utveckla och stärka medeltidsforskningen och samarbetet med fältet medeltida 

historia vid historiska institutionen vid Stockholms universitet. 



   

6(12)

 

 

 Fördjupa det genushistoriska perspektivet som tillämpas inom flera av 
institutionens profilområden. 

 Fortsätta arbeta för en ännu livligare post doc-verksamhet. 
 Fortsätta verka för en öppen och tillåtande och samtidigt kritiskt granskande 

forsknings och seminariemiljö. 
 Verka för att utveckla en digital forskningsinfrastruktur i ekonomisk historia med 

fokus på långa tidsserier från medeltiden till idag, exempelvis priser, tillväxt, 
epidemier och klimat 

 Att år 2025 fortsatt ha viktig och betydande forskning och forskarutbildning inom 
ekonomisk historia 

 Verka för fakultetsöverskridande och organisationsöverskridande forskning och 
forskarutbildning 

 
Huvudmålsättning 2: Excellens i utbildningen 
 
Delmålssättning 1: Starkare forskningsanknytning av utbildningen. 
 
 Utveckla utbildningen och kompetensen i källkritiska och historiska metoder samt 

stärka kompetensen inom kvantitativa och kvalitativa metoder (bland annat genom 
befintliga och förbättrade kurser och kompetensutveckling). 

 Fortsätta verka för den nära kopplingen mellan forskning och utbildning 
 
Delmålsättning 2: Mer inslag av forskning och forskare vid institutionen i utbildningen. 
 
 Undersöka möjligheten till inriktningar inom ekonomisk historia 
 Fördjupa och utveckla samarbetet med på avancerad nivå i ekonomi och historia 
 
Delmålsättning 3: Ökad grad av innovativ pedagogik. 
 
 Fortsatt förbättra examensarbetenas kvalitet, särskilt på grundnivå 
 Undersöka möjligheten till utbildning på avancerad nivå genom att utveckla 

befintliga och nya Masterkurser/-program 
 
Delmålsättnig 4: Ökad studentrekrytering och -genomströmning 
 
 Utöka utbildningen på forskarnivå till att omfatta fler doktorander, bland annat 

genom att uppmuntra forskare att söka medel för doktorander 
 Undersöka möjligheten att synliggöra ämnet genom t ex sommarkurser, samt 

studera delkurser inom progressionen under sommaren 
 Att fler antagna studenter genomför hela utbildningarna (gäller särskilt nivå I) 
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 Öka rekryteringen av studenter till nivå II och III, bl a genom att arbeta aktivt med 
alumnverksamheten. 

 Att år 2025 fortsatt ha viktiga och relevanta utbildningar inom ekonomisk historia 
 
Huvudmålsättning 3: Ökad interaktion med det omgivande samhället 
 
Delmålsättning 1: Ökad spridning av forskningsresultat till det omgivande samhället 
genom olika kanaler, såsom hemsidan och sociala medier. 
 
 Samverka med samhället genom använda ämnets ekonomisk-historiska 

egenskaper för att delta i nationell och internationell samhällsdebatt 
 
Delmålsättning 2: Ökad samverkan med det omgivande samhället genom olika typer av 
aktiviteter, såsom seminarier och interaktionen med myndigheter, civilsamhället och 
det privata näringslivet. 
 
Delmålsättning 3: Öka den nationella och internationella profilen och synligheten 
generellt av EH och IR. 
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4. Handlingsplan internationella relationer 
Institutionens forskning och utbildning i internationella relationer är teoretiskt och 
metodologiskt pluralistisk och strukturerad i enlighet med tre internationellt erkända 
inriktningar. För det första, internationell säkerhet som definieras som en tematiskt bred 
och metodologiskt diversifierad inriktning. Inriktningen omfattar freds- och 
konfliktkunskap, både “gamla” och “nya” säkerhetsfrågor samt konceptuella frågor 
kring säkerhetsbegreppet. För det andra, internationella institutioner som omfattar 
studiet av global styrning, inklusive institutionernas struktur, dynamik och påverkan. 
Både formella och informella institutioner samt gränsöverskridande samarbeten 
studeras. För det tredje, internationell politisk ekonomi där distributionen av 
ekonomiska och finansiella resurser i det internationella systemet studeras. Inriktningen 
omfattar de gränslösa politisk-ekonomiska utmaningarna, resursflöden, internationella 
ekonomiska och monetära institutioner, systemreformer samt kritisk analys av den 
globala politiska ekonomin.  
 
Genomgående för alla inriktningar är det empiriska fokuset på flera av samtidens 
viktiga frågor, inklusive globaliseringens effekter, utvecklingsfrågor, strukturell 
ojämlikhet, globala risker och kriser, resurs- och klimatfrågor. Institutionens IR-
forskare är djupt engagerade i nationella och internationella forskarnätverk, 
forskningsprogram, organisationer och publicerar sig internationellt. 
 
Huvudmålsättning 1: Excellens i forskningen 
 
Delmålsättning 1: Högkvalitativ forskning publicerad i nationellt och internationellt 
erkända publikationskanaler. 
 
 Stärka inriktningarna genom nyrekryteringar, nya forskningsprojekt och 

högkvalitativa publikationer.   
 
Delmålsättning 2: Ökad andel externfinansierade forskningsprojekt. 
 
 Fokusera på programansökningar som ökar intern och extern forskningssamverkan.  
 Genom fortbildning öka medarbetarnas kunskaper om vad forskningsfinansiärer 

lägger vikt vid i bedömning av ansökningar 
 
Delmålsättning 3: Ökat deltagande i nationella och internationella forskningsnätverk, 
inklusive deltagande i gemensamma forskningsprojekt. 
 
 Fortsätta att stärka forskningen och forskarutbildningen genom samarbete med 

andra institutioner på Stockholms universitet, i Sverige och internationellt. 
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Delmålsättning 4: Kontinuerlig ämnesutveckling 
 
 Utveckla IR-ämnet som ämne i Sverige i linje med ledande IR-institutioner 

internationellt. 
 Överväga en fjärde inriktning inom ämnet, såsom utrikespolitisk analys.  
 
Huvudmålsättning 2: Excellens i utbildningen 
 
Delmålssättning 1: Starkare forskningsanknytning av utbildningen. 
 
 Öka kopplingen mellan institutionens forskning och utbildning.  
 
Delmålsättning 2: Mer inslag av forskning och forskare vid institutionen i utbildningen. 
 
 Utforska möjligheterna till separata masterprogram i EH och IR parallellt med, eller 

i stället för, existerande masterprogram.  
 
Delmålsättning 3: Ökad grad av innovativ pedagogik. 
 
 Fokusera på att öka genomströmningen genom ökad fokus på studenterna och fler 

lärare per student. 
 
Delmålsättning 4: Ökad studentrekrytering och -genomströmning 
 
 Fortsätta öka kvaliteten av sökande studenter till grundnivå och avancerad nivå 

genom att öka kunskapen om våra utbildningar och öka kraven för intagning, bl a 
genom en aktiv alumnverksamhet. 

 Överväga en gradvis ökning av antalet studenter. 
 Öka antalet forskarstuderande genom innovativ finansiering och synliggörande. 
 
Huvudmålsättning 3: Ökad interaktion med det omgivande samhället 
 
Delmålsättning 1: Ökad spridning av forskningsresultat till det omgivande samhället 
genom olika kanaler, såsom hemsidan och sociala medier. 
 
 Öka stödet för ”tredje uppgiften” och sammankoppla forskning tydligare med extern 

forskningsförmedling, speciellt praktiska implikationer av forskningen. 
 
Delmålsättning 2: Ökad samverkan med det omgivande samhället genom olika typer av 
aktiviteter, såsom seminarier och interaktionen med myndigheter, civilsamhället och 
det privata näringslivet. 
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Delmålsättning 3: Öka den nationella och internationella profilen och synligheten 
generellt av EH och IR. 
 
 Stärka institutionens profil som ledande inom IR-forskning och -utbildning 

nationellt. 
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5. Administrativ handlingsplan 
 
Huvudmålsättning 4: Ökad kvalitet och effektivitet i det administrativa stödet 
 
Delmålsättning 1: Ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, både fysiska och psykosociala. 
 
 Ett aktivt och väl fungerande råd för arbetsmiljö och lika villkor 
 Väl dokumenterade och utvecklade introduktionsrutiner för nya medarbetare 
 Bibehålla ett livaktigt studentråd och studentdelaktighet 
 
Delmålsättning 2: Mer långsiktig, hållbar och jämställd planering av 
personalförsörjning  
 
 En flexibel, väl fungerande och resurseffektiv administration som bidrar till 

kärnverksamhetens mål 
 Säkerställa att det undervisningsbehov institutionen har i huvudsak täcks in av 

tillsvidareanställda medarbetare 
 Strävan efter jämställdhet i alla avseenden, inte minst gällande rekrytering, 

bemanning av kurser och kvalitetsarbetet mer generellt. 
 
Delmålsättning 3: Öka förvaltningskunskapen hos alla medarbetare 
 
 Tydlig ansvarsfördelning och rättssäker hantering av personuppgifter och 

allmänna handlingar 
 Tydlig ansvarsfördelning kring arkivering och diarieföring 
 
Delmålsättning 4: Ekonomi i balans 
 
 Ett långsiktigt perspektiv på studentunderlag, doktorandgenomströmning, 

fakultetsfinansiering, externfinansiering och kostnadsutveckling som möjliggör 
strategiska investeringar i verksamheten 

 Säkerställa att institutionen på lång sikt har ett myndighetskapital som motsvarar 
15% av omsättning, i enlighet med fakultetens rekommendationer 

 
Delmålsättning 5: En stringent, professionell och enhetlig kommunikation, internt och 
externt 
 
 Medarbetare är väl informerade om vad som händer på institutionen genom 

nyhetsbrev och månatliga institutionsmöten 
 En lättnavigerad, professionell och användarvänlig hemsida som uppfyller 

målgruppernas förväntningar  
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 Institutionen är synlig och delaktig i samhällsdebatten, såväl i egna som externa 
kanaler  

 
 


