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Två professorer och en chefredaktör nya
hedersdoktorer inom samhällsvetenskap
Professor emeritus Robin Boadway från Queens University, Kanada; professor
Richard Swedberg, Cornell University, USA, samt chefredaktör Kay Glans har
utnämnts till hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala
universitet.
Professor Robin Boadway är en mycket framstående nationalekonom, som
tidigare bidragit med många viktiga insikter inom området offentlig ekonomi.
I sin forskning har han bland annat diskuterat hur man bäst designar
skattesystem, system för socialförsäkringar samt hur man på ett effektivt sätt
delar upp ansvaret mellan olika nivåer såsom stat och kommun. Han har
också varit president för International Institute of Publiv Finance och redaktör
för Journal of Public Economics.
Professor Richard Swedberg är den som tydligast förknippas med etablerande
av fältet ekonomisk sociologi, inte minst genom en rad verk som skrev under
slutet av 1980- och 1990-talen. Han har särskilt lyft fram den ekonomiska
sociologin hos klassiska tänkare, såsom Weber, Tocqueville, Schumpeter och
Wicksell, flera av dem med bakgrund inom andra ämnesområden. Han har
därmed visat hur användbara klassiska tänkare är för att förstå samtiden.
Swedberg har bland annat studerat betydelsen av intresse inom ekonomin,
entreprenörskap samt relationen mellan lag och ekonomi.
Kay Glans, chefredaktör för Tidskriften Respons, har en lång karriär som
publicist, redaktör och samhällsdebattör. Han har bland annat varit redaktör
för ”Under strecket” i Svenska Dagbladet och startat tidskriften Axess med
fokus på vetenskap, samhälle och kultur. Han har även arbetat med
samhällsvetenskapliga forskningsprojekt och bokutgivning. Tidskriften intar
en unik position som upplysningsprojekt med tvärvetenskapliga analyser och

debatt inom en rad samhällsfrågor. Kay Glans har med sitt
samhällsengagemang berikat den samhällsvetenskapliga och humanistiska
upplysningen i Sverige. Inte minst genom att erbjuda recensioner av aktuell
facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap i Tidskriften Respons, i
en tid när dessa recensioner försvann ur tidningarna i ett förändrat
medielandskap – samtidigt som forskningen i allt större utsträckning
publiceras på engelska i specialtidskrifter.
Promotionen äger rum den 29 januari 2016.
För mer information, kontakta Matz Dahlberg, (ang Boadway), tel: 018-471 65
38, matz.dahlberg@ibf.uu.se, Patrik Aspers (ang Swedberg), tel: 018-471 51
91, patrik.aspers@soc.uu.se, eller Sten Widmalm (ang Glans), tel: 070-561 96
09, sten.widmalm@statsvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.Forskning i
världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och
kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.
www.uu.se

Kontaktpersoner
Anneli Waara
Presskontakt
Presschef
Övergripande, ledning
anneli.waara@uu.se
018-471 1974
070-425 07 18

