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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 
augusti 2015 – december 2015.

Nya doktorandprojekt 

Jaser Abbas (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Economic strategies during periods of economic stress in 19th century 
Sweden”. Handledare: Kristina Lilja; bitr. handledare: Anders Perlinge.

Prince Aboagye (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”The Political Economy of Income Distribution in Ghana: 1890–2015”. 
Handledare: Ellen Hillbom; bitr. handledare: Jutta Bolt & Erik Green.

Magnus Bergman (Historiska studier, Malmö högskola), ”Adeln i tiden: Ska-
pandet av en modern adel, 1866–1950”. Handledare: Thomas Småberg; 
bitr. handledare: Irene Andersson.

Håkan Boström (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Kampen mellan klassisk, ny och marknadsinriktad professionslogik 
över journalistfältet”. Handledare: Ylva Hasselberg; bitr. handledare: 
Orsi Husz.

David Dellstig (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Finansiella och organisatoriska förutsättningar för vetenskapliga tid-
skrifter inom samhälls- och humaniora. 1900–2000”. Handledare: Ylva 
Hasselberg; bitr. handledare: Orsi Husz.
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Kristoffer Edelgaard Christensen (Historiska institutionen, Lunds univer-
sitet, Forskarskolan), ”Et imperium mellem ’øst’ og ’vest’ – global govern-
mentalitet i Danmarks koloniale og europæiske verden, ca 1780–1840”. 
Handledare: Hanne Sanders; bitr. handledare: Gunlög Fur. 

Rikard Einegard (Historiska studier, Malmö högskola), ”I (alternativ)medi-
cinens gränsland: Kiropraktik och dess förvandlingar i Sverige 1921–nu-
tid”. Handledare: Johan Lundin; bitr. handledare: Karin Salomonsson.

Maria Fibaek (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Ru-
ral accumulation in pre-colonial and colonial Kenya”. Handledare: Erik 
Green; bitr. handledare: Ellen Hillbom & Jutta Bolt.

Gustaf Fryksén (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Defiant 
Servitude: Consuls and free agents in Ottoman North Africa and the 
Levant, 1710–1770”. Handledare: Svante Norrhem; bitr. handledare: Joa-
chim Östlund.

Per Gunnemyr (Historiska studier, Malmö högskola), ”Att mäta eller inte 
mäta? En studie om externa prov i historia”. Handledare: Per Eliasson; 
bitr. handledare: Anders Jönsson & Ingmarie Danielsson Malmros.

Erik Hegelund (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms univer-
sitet), ”The development of employment, money and growth, building 
on theoretical discussions on ergodicity and debt”. Handledare: Rodney 
Edvinsson; bitr. handledare: Mats Morell.

Jessica Jarhall (Historiska studier, Malmö högskola), ”Kontinuitet och för-
ändring i historielärares undervisningsstrategier på högstadiet”. Handle-
dare: Thomas Småberg; bitr. handledare: Cecilia Axelsson Yngvéus.

Fredrika Larsson (Historiska institutionen, Lunds universitet, Forskarsko-
lan), ”Conflict in colours: A comparative study of Northern Irish murals”. 
Handledare: Klas-Göran Karlsson; bitr. handledare: Cecilia Trenter.

Ann-Sophie Mårtensson (Historiska studier, Malmö högskola), ”Jordbruk, 
kön och identitet: Identitetsprocesser bland svenska jordbrukare 1970–
2000 (ca)”. Handledare: Mats Greiff; bitr. handledare: Maria Småberg.

Viktor Persarvet (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Trade and development: The structure and impact of Swedish trade po-
licy 1858–1913”. Handledare: Peter Hedberg; bitr. handledare: Lars Karls-
son.

Julius Probst (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”The 
development of regional economies in the Nordic countries – a long-run 
perspective”. Handledare: Kerstin Enflo.

Emelie Rohne Till (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”The relevance of agricultural demand led industrialization (ADLI) in 
Sub-Saharan Africa revisited – Essays on the Lessons from Ethiopia’s 
ADLI Strategy 1994–2014”. Handledare: Martin Andersson.
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Jonas Söderqvist (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), ”Att lyfta sig genom läsning: Om utbildning och social mobilitet 
över generationer, 1880–1950”. Handledare: Kristina Lilja; bitr. handle-
dare: Fredrik Sandgren.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 

Roger Andersson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Di-
gitala Birgitta: Att tillgängliggöra heliga Birgittas fornsvenska texter”, 
2016–2018 (Riksbankens Jubileumsfond). Tillsammans med Henrik 
Williams (Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet).

Louise Berglund (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhälls-
vetenskap, Örebro universitet), ”Lysande damer: Birgittinska modeller 
för auktoritet och kvinnligt regentskap under senmedeltiden”, 2015–2016 
(Riksbankens Jubileumsfond).

Helena Bergman (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Ve-
tenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och väl-
färdspolitikens kunskapsformer 1911–2015”, 2016–2018 (Riksbankens 
Jubileumsfond). Tillsammans med Johan Edman och Lena Eriksson, 
bägge disputerade vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 
och numera knutna till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning.

Johan Bergman (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Är de-
ras sak vår? svensk solidaritet med Chile 1971–1991”, 2016–2018 (Veten-
skapsrådet).

Martin Dribe (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”En 
industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie”, 2016–
2021 (Riksbankens Jubileumsfond).

Lars Ekdahl (Historia & samtidsstudier, Södertörns högskola), ”Aktivism, 
civiliserande mission och nationellt projekt: Sverige och det finska in-
bördeskriget 1918 i ett transnationellt perspektiv”, 2016–2018 (ÖSS).

Jonny Hjelm (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), 
”Föreningsidrottens demokratifostran”, 2016–2017 (Centrum för idrotts-
forskning och Idrottshögskolan, Umeå universitet).

Madeleine Hurd (Historia & samtidsstudier, Södertörns högskola), ”Police, 
experts and race: Handling the ’gypsy plauge’ in Denmark, Sweden and 
Latavia 1930–1945”, 2016–2018 (ÖSS).

Kristina Ledman (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå univer-
sitet), ”Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapan-
de i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik”, 2016–2019 
(Vetenskapsrådet, UVK).
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Montserrat Lopez Jerez (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds uni-
versitet), ”Factor endowments, colonial extraction and pathways of agri-
cultural development in South East Asia”, 2016–2018 (Jan Wallanders 
och Tom Hedelius stiftelse).

Jonas Nordin (Kungl. biblioteket), ”TTT: Text till tiden! Medeltida texter i 
kontext – då och nu”, 2016–2018 (Riksbankens Jubileumsfond & Vitter-
hetsakademien). Ett samarbetsprojekt kring fornsvenska handskrifter 
mellan Kungl. biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Centrum 
för medeltidsstudier, Stockholms universitet.

Sune Bechman Pedersen (Historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Cold war holidays: The politics of Scandinavian tourism to communist 
Europe, 1955–1990”, 2016–2017 (Centrum för Europaforskning vid Göte-
borgs universitet, postdoktorjänst).

Karin Sennefelt (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Ordet 
blev kött: Kroppen i protestantisk kultur ca 1600–1750”, 2016–2018 (Ve-
tenskapsrådet).

Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
”Svenska kvinnor on-line, från medeltid till nutid svenskt kvinnobio-
grafiskt lexikon på svenska och engelska”, 2016–2017 (Riksbankens Jubi-
leumsfond). Medel inom satsningen Infrastruktur för forskning.

Josef Taalbi (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Cre-
ative response and endogenous structural change: Innovations in Swe-
den from 1890”, 2016–2018 (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse).

Fredrik Thomasson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”De-
batt, tystnad, glömska och förnekande: Slaveri och kolonialism i tidning-
ar, litteratur, teater 1750–1847”, 2016–2018 (Riksbankens Jubileumsfond).

Patrick Winton & Peter Ericsson (Historiska institutionen, Uppsala uni-
versitet), ”Skandinavien och den finansiella revolutionen i Europa 1710–
1760”, 2016–2018 (Riksbankens Jubileumsfond).

Martin Öhman (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi-
tet), ”Arkitekterna bakom ’det amerikanska systemet’: Mobiliseringen 
av manufakturintresset i USA, 1815–1890”, 2016–2018 (Riksbankens Ju-
bileumsfond).

Disputationer 

Björn Eriksson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Dynamic decades: A micro perspective on late nineteenth century Sweden. 
Handledare: Maria Stanfors; bitr. handledare: Christer Lundh & Anders 
Ögren; opponent: Andrew Seltzer, London (26/9 2015).

Michael Funke (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
Regulating a controversy: Inside stakeholder strategies and regime transition 
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in the self-regulation of Swedish advertising 1950–1971. Handledare: Dan 
Bäcklund; bitr. handledare: Magnus Eklund; opponent: Thomas Petters-
son, Umeå (2/10 2015).

Joakim Glaser (Historiska studier, Malmö högskola), Fotboll från Mielke till 
Merkel: Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland. 
Handledare: Mats Greiff; bitr. handledare: Malin Thor Tureby; oppo-
nent: Christer Eriksson, Örebro (25/9 2015).

Lisa Hellman (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Navigat-
ing the foreign quarters: Everyday life of the Swedish East India Company 
employees in Canton and Macao 1730–1830. Handledare: Leos Müller; 
bitr. handledare: Leif Runefelt; opponent: Gunlög Fur, Växjö (11/12 2015).

Adam Hjorthén (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Border-
crossing commemorations: Entangled histories of Swedish settling in Amer-
ica. Handledare: Mats Hallenberg; bitr. handledare: Dag Blanck; oppo-
nent: Ulf Zander, Lund (6/11 2015).

Henric Häggqvist (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet), On the ocean of protectionism: The structure of Swedish tariffs and 
trade 1780–1830. Handledare: Peter Hedberg; bitr. handledare: Mats 
Larsson; opponent: Leos Müller, Stockholm (4/12 2015).

Joseph Molitoris (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), Life and death in the city: Demography and living standards during 
Stockholm’s industrialization. Handledare: Martin Dribe; bitr. handleda-
re: Jonas Helgertz; opponent: Neil Cummins, London (23/10 2015).

Hugo Nordland (Historiska institutionen, Lunds universitet), Känslor i krig: 
Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare, 1788–1814. 
Handledare: Marie Lindstedt Cronberg; bitr. handledare: Harald Gus-
tafsson; opponent: Tine Damsholt, Köpenhamn (2/10 2015).

Margaretha Nordquist (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
A struggle for the realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideologi-
cal expressions. Handledare: Olle Ferm; bitr. handledare: Anders Cullhed; 
opponent: Jens E. Olesen, Greifswald (4/12 2015).

Mats R. Persson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), In 
good times and in bad: Immigrants, self-employment and social insurances. 
Handledare: Tommy Bengtsson; bitr. handledare: Kirk Scott; opponent: 
Bernt Bratsberg, Oslo (25/9 2015).

Pontus Rudberg (Historiska institutionen, Uppsala universitet), The Swe-
dish Jews and the victims of Nazi terror, 1933–1945. Handledare: Margareta 
Hunt & Torkel Jansson; bitr. handledare: Lars M. Andersson; opponent: 
Bernard Wasserstein, Oxford (20/11 2015).

Martin Tunefalk (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Äre-
minnen: Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900. Hand-
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ledare: Mats Hallenberg; bitr. handledare: Mikael Alm; opponent: Joa-
chim Östlund, Lund (11/9 2015).

Personalförändringar (lärare och forskare) 

Erik Bengtsson har anställts som postdoktor vid Ekonomisk-historiska in-
stitutionen, Lunds universitet.

Heiko Droste har tillträtt som professor i historia, särskilt stads- och kom-
munhistoria, tillika föreståndare för Stads- och kommunhistoriska in-
stitutet, vid Stockholms universitet.

Elisabeth Elgán har befordrats till professor i historia särskilt genushistoria 
på historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Anna Friberg har anställts som forskare i historia vid Avdelningen för  
Humaniora på Mittuniversitetet.

Jonas Helgertz har antagits som oavlönad docent i ekonomisk historia vid 
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Heidi Kurvinen har varit gästforskare vid Historiska institutionen, Stock-
holms universitet, läsåret 2015–2016.

David Ludvigsson (ISAK, historia, Linköpings universitet) har befordrats 
från docent till biträdande professor i historia.

Erik Nydahl har anställts som forskare i historia vid Avdelningen för Hu-
maniora på Mittuniversitetet.

Joachim Östlund (Historiska institutionen, Lunds universitet) har antagits 
som oavlönad docent i historia.

Övrigt

Susanna Hedenborg (Historiska studier, Malmö högskola) har fått Sveri-
ges Centralförening för Idrottens främjandes Stora forskningspris på 
100 000 kronor.

Hugo Valentin-center inordnas under Historiska institutionen vid Uppsala 
universitet fr.o.m. 2016-01-01.

Tobias Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) 
har tilldelats Kjersti Bosdotterpriset för bästa artikel i Arbetarhistoria 
2014.

Otso Kortekangas (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
fått 10 000 euro av Finska Kulturfondens Egentlige Finlands regional-
fond för att skriva en barnbok om Åbo stads historia (tillsammans med 
Panu Savolainen, Åbo universitet).

Heléne Lööw (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har tilldelats 
Stora historiepriset.

Heléne Lööw (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har mottagit 
Martin H:son Holmdahl-stipendiet, Uppsala universitet.
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Janken Myrdal (professor i agrarhistoria, SLU) har varit gästforskare och 
gästföreläsare vid institutionen för historiska studier, Göteborgs univer-
sitet.

Samuel Nudel, som studerar historia på grundnivå på Stockholms univer-
sitet, har fått årets ELSA-pris av Svenska kommittén mot antisemitism 
för sitt engagemang i sociala medier mot antisemitism.

Ylva S. Sjöstrand (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms univer-
sitet) har fått årets Cliopris av Svenska Dagbladet och bokklubben Clio 
för sin avhandling Stadens sopor.

I augusti 2015 omskapades forskningsgruppen Arbetsgruppen för utbild-
ningshistoriska studier till Uppsala Studies of History and Education 
(SHED). SHED utgör en mångvetenskaplig miljö som samlar forskare vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, vid Uppsala 
universitet, som är intresserade av utbildningshistoria, didaktikhistoria, 
historiedidaktik samt barn- och ungdomshistoria.

Den 20–21 augusti 2015 hölls den Sjätte nordiska utbildningshistoriska 
konferensen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier, Uppsala universitet. Temat var ”Tvärvetenskapliga perspektiv” och 
konferensen innehöll 30 sessioner. Arrangör var Uppsala Studies of History 
and Education (SHED) vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbild-
ningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic 
Journal of Educational History. Konferensen samlade i runda tal 150 deltagare 
från de nordiska länderna. Keynotes var professor Daniel Thröler vid Uni-
versity of Luxembourg och professor Jane Humphries vid Oxford university. 
Professor Daniel Lindmark, Umeå universitet, höll avslutningsanförandet.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har beslutat om ett fyraårigt pro-
gramstöd till en forskningssatsning på ”De samhällsorienterande ämnenas 
didaktik”. Ambitionen med satsningen är att genom uppbyggnad av en 
tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Umeå universitet utveckla den äm-
nesdidaktiska forskningen riktad mot skolans samhällsorienterande ämnen. 
Fyra tjänster kommer att utlysas, en postdoktorstjänst med inriktning mot 
vardera samhällskunskap, geografi och historia samt ett forskningslektorat 
i religionsdidaktik. Programmet leds av docent Anna Larsson, Institutionen 
För idé- och samhällsstudier, anna.larsson@umu.se.


