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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 
september 2014 – januari 2015.

Nya doktorandprojekt 

André Ahrling (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet), ”Synen på 
fattigdom och jordfattiga: Förändring av attityden till samhällets jord
fattiga skikt i Norden från hög till senmedeltid”. Handledare: Roland 
Anrup; bitr. handledare: Per Sörlin. 

Stefania Galli (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för eko
nomi och samhälle, Göteborgs universitet), ”African economic history”. 
Handledare: Klas Rönnbäck. 

Kathryn Gary (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Wages, economic performance and inequality: Scandinavia in the ’Lit
tle Divergence’ in Europe”. Handledare: Mats Olsson; bitr. handledare: 
Patrick Svensson. 

Omar Karlsson (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Child health in subSaharan Africa: The role of contextual factors, 
socio economic status and intergenerational transmission of health”. 
Handledare: Martin Dribe.

Cecilia Larsson (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
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”Kopplingen mellan kvinnors utbildning/arbetsmarknadsstatus och de
mografisk förändring 1968–2014”. Handledare: Maria Stanfors. 

Knut Ola Naæstad Strøm (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutio
nen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet), ”Norsk handel 
under 1:a världskriget”. Handledare: Birgit Karlsson; bitr. handledare: Su
sanna Fellman. 

Tareq Saleh (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), ”Im
pact of the Israeli Occupation on Palestinian Economy”. Handledare: 
Erik Green. 

Lisa Svanfelt Winter (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Scientific travel, gender and scientific persona during the first half of 
the 20th century”. Handledare: Kirsti Niskanen; bitr. handledare: An
nika Berg. 

Martin Söderhäll (Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala universi
tet), ”Stockholms restaurangnäring och dess organisation av livsmed
elsinköp 1920−2010”. Handledare: Fredrik Sandgren; bitr. handledare: 
Inger Jonsson & Jenny Lee. 

Dimitrios Theodorios (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen 
för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet), ”European energy 
and environment in the long run”. Handledare: Klas Rönnbäck; bitr. 
handledare: Astrid Kander. 

Elin Åström Rudberg (Institutet för Ekonomiskhistorisk och Företagshis
torisk Forskning (EHFF), Handelshögskolan, Stockholm), ”Professio
naliseringen av den svenska reklambranschen 1915–1965”. Handledare: 
Richard Wahlund &. Erik Lakomaa.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 

Staffan Albinsson (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för 
ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet), ”Konstnären som entre
prenör”, 2015 (Bromanstiftelsen). 

Louise Berglund (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Öre
bro universitet), ”Lysande damer: Birgittinska modeller för auktoritet 
och kvinnligt regentskap under senmedeltiden”, RJ Sabbatical, Köpen
hamns universitet, 2015−2016 (Riksbankens Jubileumsfond).

AnnKristin Bergqvist (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå universitet), ”Guld och arsenik: Miljörisker, ansvarstagande och 
företagsstrategier i Boliden 1924−1945”, 2015−2017 (Jan Wallanders och 
Tom Hedelius Stiftelse). 

Benny Carlson (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Invandrarföretagande och mentorskap: Politik och praktik med fokus 
på somalier i tre (alternativt fyra) länder” (Familjen Kamprads Stiftelse). 
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Martin Dackling (Institutionen för historiska studier, Göteborgs univer
sitet), ”Det ärvda problemet: Arvsrättens politik i Skandinavien, ca 
1810−2010”, 2014−2016 (Vetenskapsrådet). 

Robert Eckeryd & Stina Karlgren (Institutionen för idé och samhällsstu
dier, Umeå universitet), ”Den vetgirige lappmarksprästen: Digitalisering 
och transkribering av J. A. Nenséns uppteckningar från 1800talet av de 
nordliga folkens liv och kultur”, 2015−2017 (Riksbankens Jubileumsfond 
& Umeå universitet). Projektet leds av LarsErik Edlund, Institutionen 
för språkstudier, Umeå universitet.

Monika Edgren (Historiska studier, Malmö högskola), ”Våldtäkt i Sverige 
1990–2013: Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser 
om våldtäkt inom olika genrer”, 2015−2017 (Vetenskapsrådet). 

Kerstin Enflo (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker 
och protester på den svenska arbetsmarknaden”, 2015−2017 (Vetenskaps
rådet). 

Kerstin Enflo (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Vad avgör framväxten av en stark ekonomi?” Wallenberg Academy Fel
low (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse). 

Erik Green (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), ”Ex
ploatering eller utveckling? En kartläggning av storjordbrukets etable
ring och utveckling i Kenya, Malawi, Sydafrika och Zimbabwe, 1900–
2010”, 2015−2017 (Vetenskapsrådet). 

Wojtek Jezierski (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi
tet), ”Borderline missionary: Fear, risk, human security, and emotional 
communities on the Baltic rim (ca. 1000−1250)”, 2015−2018 (Vetenskaps
rådet). 

Astrid Kander (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Renewal of manufacturing: Understanding divergent innovation trends 
in Finland and Sweden” (Vinnova & Tekes: Utvecklingscentret för tek
nologi och innovationer, Finland). 

Astrid Kander (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”SWINNO 2.0 Significant New Products and Processes in Sweden 1970 
to the present”, 2015−2019 (Vinnova). 

Jonas Ljungberg (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”Asymmetriska trender under olika växelkurssystem: Konsekvenser för 
konvergens och tillväxt” (Riksbankens Jubileumsfond). 

Fay Lundh Nilsson (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universi
tet), ”Teknisk utbildning och regional utveckling: Elementarskolor som 
noder för industriell utveckling i Sverige 1850–1920” (Vetenskapsrådet). 

Anna Nilsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Samvetets 
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domstol: Samvetskonflikter i 1600talets Sverige”, 2015−2017 (Veten
skapsrådet). 

Mikael Nilsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att skapa 
och förfalska Hitler: En kritisk studie av Hitlers bordssamtal, dess ur
sprung, tillförlitlighet och äkthet”, 2015–2017 (Riksbankens Jubileums
fond). 

Svante Norrhem (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Fransk−
svensk subsidiepolitik 1631−1795: Motiv och effekter”, 2015−2017 (Riks
bankens Jubileumsfond). 

Svante Prado (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för eko
nomi och samhälle, Göteborgs universitet), ”Vikter och valutor: Svenska 
produktivitetsnivåer i jordbruks, industri och tjänstenäring i relation 
till brittiska och amerikanska, 1850–2010”, 2014−2016 (Riksbankens Ju
bileumsfond). 

Maria Stanfors (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), 
”It’s about time! Gender, parenthood and changing time use patterns, 
1990–2010” (Forte). 

Maria Stanfors (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds univer
sitet), ”The road to gender equality”, RJ Sabbatical, Cornell University, 
2015−2016 (Riksbankens Jubileumsfond). 

Marie Ulväng (Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala universitet), 
”Spices and Stockings: Studies of Early Modern Consumption: A Nor
dic/Southern European comparative approach: A Series of Exploratory 
Workshops”, 2014−2015 (Norges Forskningsråd). 

Stefan Öberg (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för 
ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet), Wallanderstipendium, 
2015−2017 (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Bro
waldhs stiftelse). 

Disputationer 

Matilda Baraibar (Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms univer
sitet), Green deserts or new opportunities? Competing and complementary 
views on the soybean expansion in Uruguay, 2002−2013. Handledare: Ulf 
Jonsson; bitr. handledare: Ronny Pettersson; opponent: Cristóbal Kay, 
Rotterdam (19/9 2014).

Anders Blomqvist (Institutionen för historia och samtidsstudier, Söder
törns högskola och Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
Economic nationalizing in the ethnic borderlands of Hungary and Romania: 
Inclusion, exclusion and annhilation in Szatumàr/Satu-Mare 1867−1944. 
Handledare: Anu Mai Kõll; bitr. handledare: Leos Müller; opponent: 
Dennis Deletant, London (15/11 2014).
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Pål Brunström (Historiska institutionen, Lunds universitet), Ägare och kapi-
tal: Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918−1939. Handledare: Lars 
Edgren; opponent: Birgitta Jordansson, Göteborg (5/12 2014).

Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historiska institutionen, Stockholms uni
versitet), Kungamakten och lagen: En jämförelse mellan Danmark, Norge 
och Sverige under högmedeltiden. Handledare: Olle Ferm; bitr. handledare: 
Gabriela Bjarne Larsson; opponent: Lars Hermanson, Göteborg (25/9 
2014).

Anders Forsell (Institutionen för samhälls och kulturvetenskap, Karl
stads universitet), Kommunala ideal och politisk verklighet: En jämföran-
de fallstudie av frisinnade politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 
1880−1920. Handledare: Martin Åberg; bitr. handledare: Martin Stolare; 
opponent: Fredrik Eriksson, Södertörn (17/10 2014).

Svenja Gärtner (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för eko
nomi och samhälle, Göteborgs universitet), Wages, inequality and conse-
quences for the economy. Handledare: Christer Lundh; bitr. handledare: 
Svante Prado; opponent: Daniel Waldenström, Uppsala (25/4 2014).

Jesper Hamark (Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för eko
nomi och samhälle, Göteborgs universitet), Ports, Dock Workers and La-
bour Market Conflicts. Handledare: Jan Bohlin; bitr. handledare: Christer 
Lundh; opponent: Tapio Bergholm, Joensuu (19/12 2014).

Ramona Ivener (Institutionen för samhälls och kulturvetenskap, Karlstads 
universitet), Kunskapens händer: Kunskapstraditioner, maskulinitet och 
förändring i Lesjöfors 1940−2010. Handledare: AnnKristin Högman; 
opponent: Mats Lundmark, Örebro (28/3 2014).

Olle Jansson (Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala universitet), 
Industriell invandring: Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsin-
dustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946–1967. 
Handledare: Sofia Murhem; bitr. handledare: Lars Magnusson; oppo
nent: Christer Lundh, Göteborg (24/10 2014).

Anders Lindh (Historiska studier, Malmö högskola), ’Unity pervades all ac-
tivity as water every wave’: Principal teaching and philosophy of Maharishi 
Mahesh Yogi. Handledare: Mats Greiff; bitr. handledare: Bengt Linnér; 
opponent: Sue Brown, Fairfield, USA (17/10 2014).

Montserrat Lopez Jerez (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds uni
versitet), Deltas Apart: Factor Endowments, Colonial Extraction and 
Pathways of Agricultural Development in Vietnam. Handledare: Martin 
Andersson; bitr. handledare: Christer Gunnarsson; opponent: Peter 
Timmer, Cambridge, USA (19/12 2014).

Johannes Neumann (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
The Quest for Recognition: The Holocaust and French Historical Culture, 
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1945−65. Handledare: Pär Frohnert; bitr. handledare: Leif Runefelt; opp
onent: Claudia Lenz, Oslo (30/8 2014).

AnnJudith Rabenschlag (Institutionen för historia och samtidsstudier, 
Södertörns högskola), Völkerfreundschaft nach Bedarf: Ausländische Ar-
beitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung in der DDR. 
Handledare: Norbert Götz; bitr. handledare: Pär Frohnert; opponent: 
Patrice Poutrus, Wien (12/12 2014).

Ylva Sjöstrand (Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms universi
tet), Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 
1900−1975. Handledare: Johan Söderberg; bitr. handledare: Ronny Pet
tersson; opponent: Thomas Kaiserfeld, Lund (3/10 2014).

Josef Taalbi (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), Inno-
vation as creative reponse: Determinants of innovation in the Swedish manu-
facturing industry, 1970−2007. Handledare: Jonas Ljungberg; bitr. hand
ledare: Astrid Kander; opponent: Alfred Kleinknecht, Delft (3/10 2014).

Andreas Thörn (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Öre
bro universitet), En framgångsrik främling: Filadelfiaförsamlingen i Stock-
holm: Självbild i historieskrivning och verksamhet 1910−1980. Handledare: 
Christina CarlssonWetterberg; bitr. handledare: Ulrik Josefsson; oppo
nent: Daniel Lindmark, Umeå (5/12 2014).

Jing Xiao (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet), Entre-
preneurial dynamics and acquisitions of new technology-based firms. Hand
ledare: Olof Ejermo; bitr. handledare: Astrid Kander & Kerstin Enflo; 
opponent: Alex Coad, Sussex (19/11 2014).

Framlagda licentiatavhandlingar 1 

Lena Almqvist Nielsen (Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå 
universitet), Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring 
i svenska läroböcker 1903−2010. Handledare: Lars Elenius; bitr. handleda
re: Karin Wiklund; opponent: Hanna Markusson, Göteborg (24/10 2014).

Catharina Hultkrantz (Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå 
universitet), Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt 
hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Handledare: Anna Larsson; bitr. 
handledare: Martin Karlsson; opponent: Tomas Axelsson, Falun (24/10 
2014).

Personalförändringar (lärare och forskare) 

Martin Alm (Historiska institutionen, Lunds universitet) har antagits som 
oavlönad docent i historia. 

1.  Samtliga avser licentiatexamen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
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Henric Bagerius (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi
tet) har anställts som universitetslektor i historia vid Örebro universitet. 

Martin Dackling (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi
tet) anställts som postdoktor i historia vid Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.

Jimmy Engren (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Öre
bro universitet) har anställts som universitetslektor i historia. 

Sofia Henriques (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet) 
har anställts som postdoktor. 

Ulrika Holgersson (Historiska institutionen, Lunds universitet) har anta
gits som oavlönad docent i historia. 

Björn Ivarsson Liljeblad (Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur, Linköpings universitet) har tillträtt som studierektor i his
toria. 

Josephine Jacobs (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet) 
har anställts som postdoktor. 

Torkel Jansson (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har pensio
nerats från sin anställning som professor i historia.

Esbjörn Larsson (Historiska institutionen & Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet) har antagits som 
oavlönad docent i historia. 

Heléne Lööw (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har anställts 
som universitetslektor i historia med inriktning mot extremism och 
samhällsskydd.

Anna Missiaia (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet) har 
anställts som postdoktor. 

Hans Nilsson (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 
Linköpings universitet) har tillträtt som prefekt i historia. 

Julia Nordblad (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har anställts 
som forskare. 

Faustine Perrin (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet) 
har anställts som postdoktor. 

Fabian Persson (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet) 
har antagits som oavlönad docent i historia. 

Annika Sandén (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har an
tagits som oavlönad docent i historia. 

Glenn Sandström (Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå uni
versitet) har anställts som internationell postdoktor i historia. 

Frank van der Most (Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universi
tet) har anställts som forskningsingenjör. 

Johannes Westberg (Historiska institutionen & Institutionen för pedago
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gik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet) har antagits 
som oavlönad docent i historia. 

Kurt Villads Jensen (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
anställts som professor i medeltidshistoria. 

Övrigt 

Martin Dackling (Institutionen för historiska studier, Göteborgs univer
sitet) har för sin avhandling Släktgårdens uppkomst: Jord och marknad i 
Skaraborg 1845−1945 tilldelats pris av Kungliga Vitterhetsakademien. 

Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet) 
har tilldelats Hertig Karls pris.

Åke S. Sjöberg (Visby) har utsetts till hedersdoktor vid Historiskfilosofiska 
fakulteten, Uppsala universitet.  

Ulrica Söderlind (Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms uni
versitet) har tilldelats Georgiska ambassadens medalj för främjandet av 
svensk−georgiska relationer.

Emilie Wellfelt (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet) 
har tilldelats The Founding President’s Award för bästa presentation vid 
14th Biennial Symposium of the Textile Society of America, Los Angeles 
(10−14/9 2014).

Amanda Vickery (Queen Mary University of London) har utsetts till he
dersdoktor vid Historiskfilosofiska fakulteten, Uppsala universitet. 


