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M E D D E L A N D E N

Nytt om historisk forskning

Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av His-
torisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar huvuddelen av de forsknings-
miljöer inom ämnena ekonomisk historia och historia i Sverige som har 
egen forskarutbildning i endera av eller båda ämnena samt Institutionen för 
studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Ambitio-
nen har varit att tillhandahålla en så aktuell och samlad information som 
möjligt beträffande den historiska forskningen i landet, även om redaktio-
nen är medveten om att denna inte kan göra anspråk på att vara fullständigt 
komplett eller fri från felaktigheter. Uppgifterna avser i huvudsak perioden 
augusti 2013 – januari 2014.

Nya doktorandprojekt 

Siddartha Aradhya (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), ”Second Generation Immigrants, Schooling and Labour Market 
Out comes in Sweden”. Handledare: Kirk Scott; bitr. handledare: Jonas 
Helgertz. 

Ewa Axelsson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå 
universitet), ”Att skapa en knapp resurs: Skogen som resurs under Norr-
lands industrialisering 1860–1940”. Handledare: Lena Andersson-Skog. 

Sveinung Boye (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
”Kirkehøvdinger: Maktforhold og hierarkier blant det geistlige aristokra-
tiet i Norge og Danmark ca. 1100–1250”. Handledare: Lars Hermanson; 
bitr. handledare: Auður Magnúsdóttir. 

Henrik Ericson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet) 
“Patent i verkstadsindustrin – förändringar i verkstadsindustrins paten-
tering 1900–1930”. Handledare: Mats Larsson; bitr. handledare Tom Pet-
tersson.



130

historisk tidskrift 134:1 • 2014

Gunnar Lantz (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå 
universitet), ”Momsen och välfärden: Utvecklingen av Sveriges konsum-
tionsbeskattning 1960–2010”. Handledare: Lena Andersson-Skog. 

Volha Lazuka (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”The Determinants of the Mortality Decline in Twentieth Century 
Sweden”. Handledare: Tommy Bengtsson; bitr. handledare: Luciana 
Quaranta.

Jason Lennard (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Trade, Finance and Economic Thought in the Shadow of the War: Neu-
tral Sweden during World War I”. Handledare: Anders Ögren; bitr. hand-
ledare: Peter Hedberg. 

Jakob Molinder (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Active politics: Perspectives on Labor Market and Regional Policy under 
the Swedish Model”. Handledare: Jan Ottosson; bitr. handledare: Lars 
Magnusson. 

Andreas Mårdh (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhälls-
vetenskap, Örebro universitet), ”Manliga berättelser, historiedidaktik”. 
Handledare: Johan Öhman; bitr. handledare: Björn Horgby.

Lars Ahnland Nordfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms 
universitet), ”Inequality and Financialization in Sweden 1950–2010”. 
Handledare: Rodney Edvinsson; bitr. handledare: Jonathan Feldman. 

Anna Palmgren (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Lagmans-
ämbetet som maktresurs under senmedeltid i Sverige”. Handledare: Dick 
Harisson; bitr. handledare: Lars Hermanson, Göteborg. 

Victor Pressfeldt (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Nyliberal 
kunskaps(re)produktion och nyliberalt regerande”. Handledare: Lars 
Berggren; bitr. handledare: Victor Lundberg. 

Lisa Ramqvist (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Välgörenhet genom skuld: Pantbank som fattighjälp kring sekelskif-
tet 1800–1900”. Handledare: Sofia Murhem; bitr. handledare Göran Sal-
monsson. 

Mahdie Abbaskhah Roodsari (Ekonomisk-historiska institutionen, Stock-
holms universitet), ”The Effect of Education on Economic Development 
through the Labor Market: Comparative Analysis for the Middle East 
Area”. Handledare: Mats Morell. 

Josefin Sabo (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå uni-
versitet), ”Från krutbruk till sprängämnesindustri: Den svenska civila 
sprängämnesindustrins framväxt 1858–1950”. Handledare: Lena Anders-
son-Skog. 
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Emma Severinsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Den he-
terosexuella (kärleks)relationen i svensk veckopress 1920–1940”. Hand-
ledare: Eva Helen Ulvros; bitr. handledare: Ulrika Holgersson. 

Daniel Silberstein (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), ”A Contribution to the Political Economy of Migration”. Hand-
ledare: Thomas Jonter; bitr. handledare: Paulina de los Reyes. 

Robert Svensson (Institutionen för humaniora, utbildnings- och sam-
hällsvetenskap, Örebro universitet), ”Fotbollstränares förändrade roll”. 
Handledare: Christer Ericsson; bitr. handledare: Björn Horgby. 

Charlotta Svonni (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå univer-
sitet), ”Utbildningens demokratisering och ’etnifiering’ i svenska Sápmi: 
1942 till i dag”. Handledare: Patrik Lantto; bitr. handledare: Anna-Lill 
Ledman. 

Hedvig Widmalm (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), ”The Household and the Great Copper Mine in Falun”. Handledare: 
Göran Rydén; bitr. handledare: Karin Hassan Jansson. 

Pär Wikman (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Reformteknokraterna: Den starka statens strategier”. Handledare: Per 
Lundin; bitr. handledare: Niklas Stenlås & Magnus Eklund. 

Daniel Zackrisson (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi-
tet), ”SAP och reklamen, ca 1920–1990”. Handledare: Christer Ahlberger; 
bitr. handledare: Carl Holmberg. 

Övriga nya forskningsprojekt och anslag

Peter K. Andersson (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Poser och 
hållning i vardagligt och rituellt kroppsspråk, ca 1870–1930”, 2014–2016 
(Riksbankens Jubileumsfond). 

Christina Douglas (Institutionen för historia och samtidsstudier, Söder-
törns högskola), ”Paradox at Road’s End. The Simultaneous Fall of the 
Baltic German Elite and the Emancipation of its Women, 1905–1939”, 
2014–2016 (Östersjöstiftelsen). 

Martin Dribe (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Skånes ekonomisk-demografiska databas”, 2014–2016 (Riksbankens Ju-
bileumsfond). 

Rodney Edvinsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), ”Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt i internationell jäm-
förelse”, 2014–2018 (Vetenskapsrådet). 

Martin Emanuel (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet), ”Cyklandets cykler: Praktiker och socio-tekniska genombrott i 
stadstrafiken”, 2013–2016 (Vetenskapsrådet). 



132

historisk tidskrift 134:1 • 2014

Håkan Forsell (Historiska institutionen, Stockholms universitet) & Orsi 
Husz (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Själv-
förverkligandets marknad: Svensk korrespondens- och distansutbild-
ning, 1890–1970-tal”, 2014-2016 (Vetenskapsrådet). 

Björn Furuhagen & Janne Holmén (Historiska institutionen, Uppsala uni-
versitet), ”Kampen om lärarutbildningen: Aktörer och idéer i svensk och 
finsk lärarutbildning, ca 1946–2010”, 2014–2018 (Vetenskapsrådet).

Norbert Götz (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Spaces of Expectation: Mental Mapping and Historical Ima-
gination in the Baltic Sea and Mediterranean Region”, 2014–2016 (Öster-
sjöstiftelsen). 

Peter Hedberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Trade, Money and Finance in the Shadow of the War: Neutral Sweden 
during World War I”, 2013–2015 (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stif-
telse & Tore Browaldhs Stiftelse). 

Astrid Kander (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Who did the Dirty Work? Energy Embodied in European and Global 
Trade”, 2014–2016 (Vetenskapsrådet). 

Tobias Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Könsskillnader i frånvaro: Från den andra industriella revolutionen till 
i dag”, 2014–2015 (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering). 

Svenbjörn Kilander (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet), ”Sko-
gens entreprenörer: Industrialisering och modernisering i Norrlands in-
land 1850–1910”, 2014–2016 (Riksbankens Jubileumsfond). 

Gabriela Bjarne Larsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Real Property and Moveable Goods in Late Medieval Sweden”, 2014–
2016 (Vetenskapsrådet).

Fredrik Lilja (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Internatio-
nellt kapital och lokal arbetskraft i en föränderlig världsekonomi: Den 
sydafrikanska textilindustrins uppgång och fall 1945–2010”, 2014–2016 
(Vetenskapsrådet).

Pia Lundqvist (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
”Jämlika eller underordnade? Svenska Missionsförbundets kvinnor och 
män i Fristaten Kongo, 1886–1908”, 2014–2017 (Vetenskapsrådet). 

Janken Myrdal (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), ”Tre illuminerade handskrifter: Tankevärldar under senmedeltid”, 
2014–2015 (Riksbankens Jubileumsfond). 

Jan Ottosson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet) & 
Lena Andersson Skog (Institutionen för geografi och ekonomisk histo-
ria, Umeå universitet), ”Två hjälpande händer: Statligt stöd till företa-
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gens överlevnad och arbetskraftens rörlighet”, 2014–2016 (Jan Wallan-
ders och Tom Hedelius Stiftelse & Tore Browaldhs Stiftelse).

Lennart Andersson Palm & Martin Linde (Institutionen för historiska stu-
dier, Göteborgs universitet), ”En skördeindikator före den agrara revolu-
tionen: Rörligt tionde, 1665–1800”, 2014–2017 (Riksbankens Jubileums-
fond). 

Ingemar Pettersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet), ”Från lärarundantag till entreprenöriella universitet: Akademisk 
patentpolitik 1940–2013”, 2013–2016 (Handelsbankens forskningsstiftel-
ser).

Joakim Scherp & Mats Berglund (Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), ”Stormaktstidens tjänstefolk: Eftertraktade eller förtryckta?”, 
2014–2016 (Vetenskapsrådet).

Åsa Karlsson Sjögren (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå 
universitet), ”Segregation och integration: Genus, klass och medborgar-
skap i svenskt undervisningsväsende”, 2014–2016 (Vetenskapsrådet). 

Maria Stanfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Lön efter möda eller lön efter kön? Könsskillnader före den moderna 
arbetsmarknadens uppkomst”, 2014–2017 (Vetenskapsrådet). 

Patrik Söderholm (Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå 
universitet) & Ann-Kristin Bergquist (Institutionen för geografi och 
ekonomisk historia, Umeå universitet), ”Industrial Pollution Control  
through Case-by-Case Licensing”, 2014–2016 (Naturvårdsverket). 

Helena Tolvhed (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Från 
folkhälsa till ’hälsoism’? Nya feminiteter och maskuliniteter inom hälsa 
och träning från 1970”, 2014–2016 (Vetenskapsrådet). 

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”The Gen-
der and Work Database: A CERN for Early Modern Studies”, 2014–2018 
(Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond). 

Disputationer

Kajsa Brilkman (Historiska institutionen, Lunds universitet), Undersåten 
som förstod: Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmo-
derna integrationsprocessen. Handledare: Harald Gustafsson; bitr. hand-
ledare: Lars Edgren; opponent: Mats Hallenberg, Stockholm (11/10 2013).

Karin Carlsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Den 
tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960. Hand-
ledare: Yvonne Hirdman; bitr. handledare: Orsi Husz; opponent: Pirjo 
Markkola, Jyväskyle (10/1 2014).

Martin Dackling (Institutionen för historiska studier, Göteborgs univer-
sitet), Släktgårdens uppkomst: Jord och marknad i Skaraborgs län, 1845–
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1945. Handledare: Maria Sjöberg; bitr. handledare: Christer Ahlberger; 
opponent: Sofia Holmlund, Stockholm (6/12 2013).

Serhiy Dekhtyar (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Early Life Origins of Health and Well-being in Modern Sweden. Handle-
dare: Kirk Scott; bitr. handledare: Johan Helgertz; opponent: Mikko 
Myrskylä, London (1/11 2013). 

Erik Hallberg (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
Havrefolket: Studier i befolknings- och marknadsutveckling, 1770–1930. 
Handledare: Lennart Andersson Palm; bitr. handledare: Lars Nyström; 
opponent: Ronny Pettersson, Stockholm (25/10 2013).

Isak Hammar (Historiska institutionen, Lunds universitet), Making Ene-
mies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory. Handledare: Dick 
Harrison; bitr. handledare: Örjan Wikander; opponent: Cathrine Ed-
wards, London (18/10 2013).

My Hellsing (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsve-
tenskap, Örebro universitet), Hovpolitik: Hedvig Elisabeth Charlotte som 
politisk aktör vid det gustavianska hovet. Handledare: Christina Carlsson 
Wetterberg; bitr. handledare: Mikael Alm, Uppsala; opponent: Karin 
Sennefelt, Uppsala (1/11 2013).

Kajsa Holmberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Behind the Counter: Female Inroads, Obstacles and Careers in the Swedish 
Commercial Bank Sector, 1885–1937. Handledare: Maria Stanfors; bitr. 
handledare: Lennart Schön; opponent: Tom Pettersson, Uppsala (15/10 
2013).

Anna Kharkina (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture in 
Nordic Cooperation after World War II. Handledare: Kekke Stadin; bitr. 
handledare: Irina Sandomirskaja; opponent: Nicolas Glover, Uppsala 
(23/9 2013).

Andrés Palacio (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Mind the Gap: Inequalities in Infant and Child Mortality: The Case of Co-
lombia, 1967–2010. Handledare: Martin Dribe; bitr. handledare: Martin 
Andersson; opponent: Diego Ramiros Fariñas, Madrid (2/10 2013).

Tryggve Siltberg (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå univer-
sitet), Gotlands landsbyggdssamhälle under tidigmodern tid: Skatterna, 
gårdarna och befolkningen. Handledare: Peter Lindström; opponent: Jan 
Brunius, Stockholm (20/9 2013).

Gabriel Söderberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), Constructing Invisible Hands: Market Technocrats in Sweden 1880–
2000. Handledare: Maths Isacson; bitr. handledare: Lars Magnusson, 
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Janken Myrdal; opponent: Deidre McCloskey, Illinois & Göteborg (22/11 
2013).

Johanna Värlander (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), A Genealogy of Governing Economic Behaviour: Small-scale Credit in 
Malawi 1930–2010. Handledare: Sofia Murhem; bitr. handledare: Tor-
björn Engdal; opponent: Marie Eriksson Baaz, Uppsala & Göteborg (11/10 
2013).

Personalförändringar (lärare och forskare)

Kenneth Awebro (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola) har avslutat sin anställning som universitetslektor i historia. 

Ragnar Björk (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola) har pensionerats från sin anställning som universitetslektor 
vid Södertörns högskola. 

Håkan Blomquist (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola) har utsetts till avdelningsföreståndare för Samtidshistoriska 
institutet, Södertörns högskola. 

Per Bolin (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns hög-
skola) har befordrats till professor i historia och utsetts till avdelningsfö-
reståndare för ämnena historia, idéhistoria och arkivvetenskap. 

Christopher Collstedt (Historiska institutionen, Lunds universitet) har an-
ställts som universitetslektor i mänskliga rättighetsstudier. 

Elise Dermineur (Historiska institutionen, Lunds universitet) har avslutat 
sin anställning som forskare i historia vid Umeå universitet och anställts 
som forskare i historia vid Lunds universitet.

Heiko Droste (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola) har utsetts till avdelningsföreståndare för ämnena Religions-
vetenskap, etnologi och arkeologi. 

Håkan Forsell (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har an-
ställts som universitetslektor i historia. 

Sofia Gustafsson (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kul-
tur, Linköpings universitet) har anställts som junior universitetslektor i 
historia.

Per Hammarström (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet) har an-
ställts som forskare i historia. 

Margaret Hunt (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har anställts 
som professor i historia. 

Kristina Lilja (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet) 
har antagits som docent i ekonomisk historia. 
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Johan Lundin (Historiska studier, Malmö högskola) har anställts som bitr. 
professor i historia. 

Inka Miolainen (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har an-
ställts som postdoktoral forskare. 

Sofia Murhem (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet) 
har anställts som universitetslektor i ekonomisk historia. 

Svante Norrhem (Historiska institutionen, Lunds universitet) har avslutat 
sin anställning som professor i historia vid Umeå universitet och an-
ställts som universitetslektor i historia vid Lunds universitet.

Per Anders Rudling (Historiska institutionen, Lunds universitet) har anta-
gits som docent i historia

Karin Sennerfelt (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
anställts som universitetslektor i historia och befordrats till professor 
i historia.

Malin Thor Tureby (Historiska studier, Malmö högskola) har anställts som 
bitr. professor i historia. 

Mattias Tydén (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har avslu-
tat sin anställning vid Linköpings universitet och anställts som univer-
sitetslektor i historia. 

Peter Ullgren (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 
Linköpings universitet) har avslutat sin anställning som lektor i historia 
med arkivvetenskaplig inriktning vid Södertörns högskola och anställts 
som universitetslektor i historia vid Linköpings universitet. 

Magnus Öhlander (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
anställts som universitetslektor i etnologi och historia. 

Övrigt

Institutionen för genus, kultur och historia har uppgått i ämnet historia 
och Samtidshistoriska institutet vid Institutionen för historia och sam-
tidsstudier, Södertörns högskola.

Eva Andersson (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet) 
har tilldelats pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk 
folklivsforskning. 

Rasmus Fleischer (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms univer-
sitet) har tilldelats 2013 års Cliopris samt Rudolf Meidnerpriset för forsk-
ning i fackföreningsrörelsens historia.

Olof Holm (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har tilldelats 
pris för sin avhandling ur Sten Carlssons minnesfond, Kungliga Gustav 
Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning.
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Janken Myrdal (Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för ekonomi, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, & Ekonomisk-historiska insti-
tutionen, Stockholms universitet) har tilldelats Nils Ahnlunds pris.

Johanna Andersson Raeder (Ekonomisk-historiska institutionen, Stock-
holms universitet) har tilldelats Ekonomisk-historiska föreningens av-
handlingspris.

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har utsetts till 
hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Jyväskylä universitet.

Rättelse

I Historisk tidskrift 133:3 (2013), s. 557, uppgavs felaktigt att Staffan Albinsson 
och Erik Bengtsson, bägge vid Avdelningen för ekonomisk historia, Institu-
tionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet, har lagt fram sina 
licentiatavhandlingar. Korrekt information är att bägge har disputerat.


