Svenska Historiska Foreningen soker ny redaktor for Historisk tidskrift
Historisk tidskrift, utgiven med fyra nummer om året sedan 1881, är Sveriges ledande
vetenskapliga tidskrift för historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den
aktuella svenska historieforskningens bredd − geografiskt, kronologiskt och tematiskt.
Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade
av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och
Kungl. Vitterhetsakademien.
Svenska Historiska Föreningen söker nu en ny redaktör för Historisk tidskrift. Som redaktör
ansvarar du för tidskriftens innehåll och inriktning och leder redaktionens dagliga arbete. Du
väljer ut vilka inkomna manus som bör gå till lektörsgranskning, du väljer lämpliga lektörer
till dessa och fattar, utifrån lektörernas utlåtanden, beslut om publicering eller refusering. Du
redigerar vidare antagna uppsatser, debattartiklar och andra delar av innehållet i såväl
språkligt som vetenskapligt avseende.
Historisk tidskrift befinner sig i en dynamisk utvecklings- och omställningsfas, bland annat
till följd av digitaliseringen av den vetenskapliga publiceringen, strävan efter publicering av
vetenskapliga resultat med öppen tillgång och ändrade ekonomiska förutsättningar för
tidskrifternas utgivning. Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift har inlett ett
förnyelsearbete, och som redaktör kommer du att ha stora möjligheter att påverka arbetet och
tidskriftens form och innehåll under de kommande åren.
Till din hjälp har du tidskriftens redaktionssekreterare Nils Fabiansson, som arbetar 75 % av
heltid, ett redaktionsråd bestående av representanter från alla svenska lärosäten med
forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia, ett internationellt redaktionsråd med
kolleger från olika lärosäten utanför Sverige samt ett recensionsråd. Föreningens styrelse är
också ett stöd för redaktionen och redaktören är normalt medlem av eller adjungerad till
styrelsen.
Vi söker dig som har disputerat i historia, ekonomisk historia eller ett närliggande ämne samt
är aktiv som forskare eller universitetslärare i historia eller ekonomisk historia. Noggrannhet,
organisationsförmåga, pålitlighet, integritet, samarbetsförmåga, social kompetens samt
mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är förutsättningar för tjänsten. Tidigare
erfarenhet av redaktionellt arbete är önskvärt, liksom docentkompetens. Historisk tidskrifts
redaktörer har sedan starten till övervägande del varit män och föreningen välkomnar därför
särskilt kvinnliga sökanden.

Föreningens säte och tidskriftens redaktion är i Stockholm men arbetet kan till största delen
utföras på distans.
Omfattning: 20 procent av heltid.
Tillträde: 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
För ytterligare information om tjänsten, kontakta nuvarande redaktör docent Bo Eriksson,
editor@historisktidskrift.se. För ytterligare information om Svenska Historiska Föreningen
och anställningsvillkor, kontakta Svenska Historiska Föreningen ordförande docent Stefan
Amirell, stefan.amirell@lnu.se.
Ansökan skall bestå av följande delar:
1) Ansökningsbrev
2) CV (max 2 sidor)
3) Ett kortare, opublicerat vetenskapligt arbete på svenska, författat av dig ensam, som
visar prov på din stilistiska förmåga
4) Namn på och kontaktuppgifter till tre referenser
Samtliga handlingar skall skickas i PDF-format och namnges enligt följande:
”DITTNAMN_1.Ansökningsbrev”.
Välkommen att skicka din ansökan via e-post till red@historisktidskrift.se senast den 31
januari 2021.

