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Förslag om centrumbildning 

En anhållan har inkommit till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden från 
institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer om att inrätta 
centrum ”Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia centrum”, se 
bifogad skrivelse (2019-05-17).  
Det finns idag ett nätverk med forskare från Historiska institutionen och institutionen 
för ekonomisk historia och internationella relationer. Detta nätverk fick ekonomiskt 
stöd och bildade en styrelse. Nu önskar nätverket etablera en svensk plattform för sin 
forskning. Finansiering finns från externa medel. 
Institutionens styrelse ställer sig positiva till förslaget, se bifogat styrelseprotokoll. 
Utkast till stadgar för centrumbildningen finns bifogat (dnr SU FV-1.2.1-32827-19). 
 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att föreslå till områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå till rektor att inrätta Hans Blix centrum för de 
internationella relationernas historia  



 
 
 

Stockholm, 2019-05-17 
 
 

 
Ansökan om inrättande av Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia  
 
 
Härmed ansöker styrelsen för Nätverket för de internationella relationernas historia vid Stockholms 
universitet om att inrätta Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia (engelska: 
Hans Blix Centre for the History of International Relations). 
 
 
Syfte och mål 
 
Syftet med centrumbildningen är att etablera en svensk nationell plattform för historisk forskning om 
maktförhållanden i det internationella systemet med fokus på både statliga och överstatliga aktörer, 
folkrätten samt icke-statliga aktörer som NGO:s, transnationella företag eller lobbygrupper ur 
internationella, transnationella som globala perspektiv. Ämnesområdet har sina rötter i de internationella 
relationernas historia och har traditionellt betecknats som Diplomatic History på engelska och 
Geschichte der internationalen Beziehungen på tyska. Fältet har tidigare innehaft en stark ställning vid 
såväl Stockholms universitet som vid andra svenska lärosäten men har under senare decennier nästan 
fullständigt försvunnit från de svenska historievetenskapliga institutionerna. Samtidigt har 
ämnesområdet internationellt genomgått en förnyelse under 2000-talet och under benämningen (new) 
international history integrerat perspektiv, teorier och metoder hämtade från andra vetenskapsområden 
såsom ekonomi, genus, psykologi eller sociologi.  

Forskare från Historiska institutionen och Institutionen för ekonomisk historia och internationella 
relationer tog därför i början av 2018 initiativet till Nätverket för de internationella relationernas historia 
(IRH) med målet att vidareutveckla det till ett centrum. IRH fick den 25 april 2018 100 000 kronor i 
ekonomiskt stöd från Områdesnämnden för humanvetenskap (Dnr SU FV-5.1.2–0592-18). En styrelse 
bildades vid ett konstituerande möte som ägde rum 4 maj 2018. Styrelsen består av professor Thomas 
Jonter (Ekhist-IR), professor Leos Müller (Historia), doktorand Emma Rosengren (Ekhist-IR), professor 
Daniel Tarschys (Statsvetenskap) och Riksarkivarien Karin Åström-Iko. Styrelsen utsåg Hans Blix till 
akademisk beskyddare, docent Aryo Makko (Historia) till föreståndare och Emma Rosengren till 
sekreterare. 

Föreståndaren tog fram en hemsida (ekohist.su.se/IRH) där IRH informerar om sin organisation och 
verksamhet. Under 2018/19 anordnade IRH sammantaget elva seminarier och en offentlig föreläsning. 
Föreståndaren har tillsammans med professor Louis Clerc från Åbo universitet fått ett initieringsbidrag 
från Riksbankens Jubileumsfond för ett nordiskt forskningsprojekt med forskare från universiteten i 
Aarhus, Helsingfors, Oslo, Stockholm, Tartu, Turku och på Island (Dnr F19-1133:1). Samarbeten i form 
av gemensamma vetenskapliga möten och publikationer under åren 2019–2022 har också inletts med 
Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung i Graz, Davis Center for Russian and Eurasian 
Studies vid Harvard University och programmet Nuclear Knowledges vid Sciences Po i Paris.  

Under perioden 2019-07-01–2022-06-30 finansieras IRH genom ett anslag på 1 500 000 kronor från 
Granholms stiftelsen. Olika typer av anslag kommer under denna period också att sökas från 
Riksbankens Jubileumsfond och Europeiska forskningsrådet samt inom ramarna för Wallenberg 
Academy Fellow programmet. 
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Stadgar för Hans Blix centrum för de internationella relationernas 
historia  
Hans Blix Centre for the History of International Relations 

  

fastställda av Rektor XXXX-XX-XX att gälla tills vidare. 

1. Bakgrund 

De internationella relationernas historia, tidigare kallat diplomatisk historia, har traditionellt 
innehaft en stark ställning vid både Stockholms universitet och andra svenska lärosäten men 
har under senare decennier nästan fullständigt försvunnit från de svenska lärosätens olika 
relevanta institutioner. Internationellt har ämnesområdet däremot genomgått en förnyelse och 
genom integrationen av perspektiv, teorier och metoder hämtade från andra 
vetenskapsområden såsom ekonomi, genusvetenskap, psykologi eller sociologi lyckats 
återetablera en stark ställning.  

Forskare från olika institutioner vid Stockholms universitet tog därför under våren 2018 
initiativet till Nätverket för de internationella relationernas historia med målet att 
vidareutveckla det till ett centrum. Som huvudstadsuniversitet med närhet till arkiv, till 
beslutsfattare och andra centrala politiska och diplomatiska aktörer samt sin internationella 
förankring är Stockholms universitet en naturlig plats för ett svenskt centrum för de 
internationella relationernas historia. 

2. Syfte och mål 
Syftet med centrumbildningen är att etablera en nationell plattform för historisk forskning om 
maktförhållanden i det internationella systemet med fokus på både statliga och överstatliga 
aktörer, folkrätten samt icke-statliga aktörer som NGO:s, transnationella företag eller 
lobbygrupper ur internationella, transnationella som globala perspektiv.  

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia ska initiera ny samt stimulera 
pågående historisk forskning om Sveriges utrikespolitik och landets roll i världen, om 
bilaterala och multilaterala relationer, folkrätten, internationella organisationer och det 
internationella systemet i hela dess komplexitet. 
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3. Huvudman 
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia är placerat under Institutionen 
för ekonomisk historia och internationella relationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
inom det Humanvetenskapliga området, inom Stockholms universitet. 

4. Organisation 
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia leds av en styrelse och en 
föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och sex övriga ledamöter, vilka utses för en 
period om tre år av Rektor vid Stockholms universitet på förslag av prefekten vid Institutionen 
för ekonomisk historia och internationella relationer efter yttrande av Områdesnämnden för 
humanvetenskap. Ledamot kan omförordnas. 

Föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent och utses för en period om tre år av Rektor på 
förslag av prefekten vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 
efter yttrande av  

Områdesnämnden för humanvetenskap. Föreståndaren kan omförordnas. 

5. Styrelsens sammansättning  
Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter och majoriteten ska utgöras av vetenskapligt 
kompetenta ledamöter och vara sammansatt av både interna och externa ledamöter (maximalt 
två externa ledamöter).  

6. Styrelsens arbetsformer 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst två gånger årligen. Styrelsen är 
beslutför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under 
förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den 
mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden företräder. Föreståndaren har rösträtt och institutionens 
prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov 
särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt. 

7. Styrelsens arbetsuppgifter 
Styrelsen ska 

• stödja och främja verksamheten vid centrumet samt fastlägga riktlinjer för hur 
arbetet ska organiseras, 

• besluta i frågor om budget och verksamhetsplanering, 
• årligen rapportera om centrumets verksamhet till Områdesnämnden för 

humanvetenskap  
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8. Föreståndarens arbetsuppgifter 

• tillse att styrelsens beslut verkställs, 
• ansvara för den ekonomiska förvaltningen,  
• till styrelsen rapportera om verksamheten och ekonomin, 
• fungera som en länk mellan centrumets styrelse och institutionsstyrelsen. 

I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar 
beträffande institution/motsvarande. 

9. Finansiering och resurshantering 
Centrumet finansieras av erhållna externa medel. 
I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.  
Centrumet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Institutionen för ekonomisk historia 
och internationella relationer.  
Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms 
universitet ska tillämpas vid centrumet. 
 
10. Utbildning  
Lärare är inte anställda vid centrumet utan är anställda vid berörda institutioner, vilka ansvarar 
för den utbildning som bedrivs inom ramen för centrumets verksamhet. Doktorander kan inte 
antas vid centrumet. 

11. Utvärdering och omprövning 
Centrumets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för 
humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för 
utvärderingen. 

12. Avveckling 
Om centrumet inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling 
efter begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap. 

13. Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av Rektor efter hörande av Områdesnämnden för 
humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet, prefekten vid 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, fakultets- eller 
områdesnämnd.  
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