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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 vid Linköpings universitet, avdel-
ningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH och 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. Ambitionen har varit att tillhandahålla en så aktuell och samlad 
information som möjligt beträffande den historiska forskningen i landet, 
även om redaktionen är medveten om att denna inte kan göra anspråk på 
att vara fullständigt komplett eller fri från felaktigheter. Uppgifterna avser 
i huvudsak perioden januari 2017 – juni 2017.

Nya doktorandprojekt 
Dmitry Arzyutov (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 

och miljö, KTH), ”The history of Soviet Arctic national parks with par-
ticular reference to the role of indigenous communities”. Handledare: 
Peder Roberts.

Lior Becker (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Yizkor Books”. 
Handledare: Tomislav Dulic; bitr. handledare: Lars M. Andersson.

Linnea Bring Larsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Vetande, val, vanor: Kunskap och information i det tidiga 1700-talets 
svenska lantbrukslitteratur”. Handledare: Karin Sennefelt; bitr. handle-
dare: Anna Götlind.

Christian Gerdov (Avdelning för humaniora, Mittuniversitetet), ”Möten 
med moderniteten: Fredrika Bremer-förbundet och Dansk Kvindesam-
funds möten med ’Orientens’ och Afrikas kvinnor (ca 1945–1963)”. Han-
dledare: Roland Anrup; bitr. handledare: Jan Samuelson.
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Mirko Harmel (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
”Antisemitism in the Scandinavian Reformations”. Handledare: Corde-
lia Heß; bitr. handledare: Jonathan Adams (Uppsala universitet).

Hans Hulling (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads 
universitet), ”Historia i furstendömet Uddeholm: Om betydelsen av 
klassintressen i Uddeholm AB när bolag, ort och region historieförhand-
las, ca 1900–1990”. Handledare: Martin Åberg; bitr. handledare: Johan 
Samuelsson.

Jezzica Israelsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Arbete 
och anspråk: Försörjningens praktik och ideal i Sverige, ca 1760–1880”. 
Handledare: Maria Ågren; bitr. handledare: Karin Hassan Jansson.

Fredrik Kämpe (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Konvo-
jer, tributer och konsuler. Konvojkommissariatet och medelhavssjöfar-
ten 1724–1867”. Handledare: Leos Müller; bitr. handledare: Aryo Makko.

Tobias Larsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”The strug-
gle for urban space: Contested places and policing in Stockholm 1776–
1850”. Handledare: Dag Lindström; bitr. handledare: Henrik Ågren.

Åsa Melin (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads uni-
versitet), ”Genomförande av statlig skolpolitik på lokal nivå: En fallstu-
die av Storfors kommun, 1945–1991”. Handledare: Anders Forsell; bitr. 
handledare: Mikael Svanberg.

Denis Sukhino-Khomenko (Institutionen för historiska studier, Göteborgs 
universitet), ”Viking-Age Thegns in Scandinavia and England: A Com-
parative Study”. Handledare: Henrik Janson; bitr. handledare: Lars Her-
manson.

Joakim Wendell (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karl-
stads universitet), ”Teaching and learning causality in history”. Handle-
dare: Johan Samuelsson; bitr. handledare: Martin Stolare.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 
Lena Andersson-Skog (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 

Umeå universitet), ”Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken 
och småföretagen 1933–1970”, 2017–2020 (Handelsbankens forsknings-
stiftelser).

Erik Bengtsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Dynamiska bönder? Om aktörskap och ojämlikhet i Sveriges moderni-
sering”, 2017 (Crafoords stiftelse).

Jutta Bolt (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Wallen-
berg Academy Fellow, 2017–2022 (Wallenbergs stiftelser).
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Olof Ejermo (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”De 
långsiktiga effekterna på svensk entreprenörskap av emigrationen till 
Amerika”, 2017–2021 (Ragnar Söderbergs stiftelse).

Christine Ekholst (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att sona 
sitt brott: Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rättspraktik”, 2017 (Tor-
sten Söderbergs stiftelse).

Susanna Erlandsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Behind the scenes: How non-officials and personal politics helped shape 
the post-war world, 1940–1958”, 2017–2020 (Vetenskapsrådet).

Hans Jörgensen (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå 
universitet), ”Ekonomisk underrättelseverksamhet och informations-
spridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska Byrån under kalla 
kriget”, 2017–2020 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Kenneth Nordgren (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karl-
stads universitet), ”Det gemensamma rummet”, 2017–2019 (Riksantikva-
rieämbetet).

Margaretha Nordquist (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Genealogi och ursprung: Identitetsformering, maktlegitimering och 
historieskrivning i senmedeltida Norden”, 2018–2019 (Anna Ahlströms 
och Ellen Terserus stiftelse).

Fredrik Olsson-Spjut (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå universitet), ”Engines for sustainability: Horsepower prices, capi-
tal substitution and energy transitions in the long run”, 2017–2020 (Han-
delsbankens forskningsstiftelser).

Dag Retsö (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning av statens 
omvandling under senmedeltiden”, 2017–2020 (Jan Wallander och Tom 
Hedelius stiftelse).

Alf Sjöblom (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”The Busi-
ness of Welfare”, 2017–2020 (Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse).

Adam Wickberg Månsson (Avdelningen för historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö, KTH), ”Media, Science and Nature in Early Span-
ish Colonialism: The Discursive Formation of the Indias (1550–1620)”, 
2017–2020 (Vetenskapsrådet).

Nina Wormbs & Miyase Christensen (Avdelningen för historiska studier av 
teknik, vetenskap och miljö, KTH), ”Inventing a Shared Science Diplo-
macy for Europe (InsSciDE)”, 2017–2020 (EU Horizon 2020).

Anders Ögren (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Banking on the local level: Growth, income and market integration: A 
Complete Swedish Bank Level Database, 1831–2020”, 2018–2020 (Han-
delsbanken).
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Johan Östling & David Larsson Heidenblad (Historiska institutionen, 
Lunds universitet), ”The Swedish Press and the Circulation of Knowl-
edge in the 1960s”, 2017–2018 (Ridderstads stiftelse för historisk grafisk 
forskning).

Johan Östling & David Larsson Heidenblad (Historiska institutionen, 
Lunds universitet), ”The History of Knowledge Cultures: A New Pro-
gramme”, 2018–2019 (Crafoordska stiftelsen), förlängt från två till tre år.

Disputationer 
August Aronsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Löfte, tvist 

och försoning: Politikens spelregler i 1300-talets Norden. Handledare: Jan 
Lindegren; bitr. handledare: Lars Hermanson och Thomas Lindkvist; 
opponent: Thomas Småberg, Malmö (7/4 2017).

Vahagn Avedian (Historiska institutionen, Lunds universitet), Knowledge 
and Acknowledgement: The Politics of Memory of the Armenian Genocide. 
Handledare: Klas-Göran Karlsson; bitr. handledare: Cecilie Felicia Stok-
holm Banke; opponent: Erik Sjöberg, Sundsvall (9/6 2017).

Kristoffer Ekberg (Historiska institutionen, Lunds universitet), Mellan 
flykt och förändring: Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. 
Handledare: Kim Salomon; bitr. handledare: Monika Edgren; opponent: 
Helena Hill, Södertörn (16/12 2016).

Robin Ekelund (Institutionen för historia och didaktik, Malmö Högskola), 
Retrospektiva modernister: Om historiens betydelse för nutida mods. Han-
dledare: Johan A. Lundin; bitr. handledare: Ulf Zander; opponent: Tine 
Damsholt, Köpenhamn (17/2 2017). 

Jakob Winther Forsbäck (Institutionen för historiska studier, Göteborgs 
universitet), Med dubbla syften: Forum för kvinnliga forskare, aktivism och 
statsfeminism 1975–1995. Handledare: Maria Sjöberg; bitr. handledare: 
Hanna Markusson Winkvist; opponent: Ulla Manns, Södertörn (2/6 
2017).

Jörgen Gustafsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Histo-
rielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring 
i den obligatoriska skolan 1870–2000. Handledare: Jan Lindegren; bitr. 
handledare: Lars Petterson; opponent: David Ludvigsson, Linköping (7/6 
2017).

Valter Lundell (Historiska institutionen, Lunds universitet), Det omstridda 
arvet: Den kommunistiska erfarenheten i svensk och dansk historiekultur. 
Handledare: Klas-Göran Karlsson; bitr. handledare: Ulf Zander; oppo-
nent: Tor Egil Førland, Oslo (31/3 2017).
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Julia Malitska (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nine-
teenth-century Black Sea Steppe. Handledare: Per Bolin; bitr. handledare: 
Mark Bassin; opponent: Ulla Rosén, Linnéuniversitetet (2/6 2017).

Hana Nielsen (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Coal, commerce and communism. Handledare: Astrid Kander; bitr. hand-
ledare: Kerstin Enflo; opponent: Herman de Jong, Groningen (24/3 2017).

Maria Isabel Pérez Ramos (Avdelningen för historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö, KTH), A Quest for Environmental Sovereignty: 
Chicana/o Literary Experiences of Water (Mis)Management and Environ-
mental Degradation in the US Southwest. Handledare: Sverker Sörlin; bitr. 
handledare: Marco Armiero och Joni Adamson, Arizona State Univer-
sity; opponent: Maria Herrera Sobek, UC Santa Barbara (2/6 2017).

Michal Salamonik (Institutionen för historia och samtidsstudier, Söder-
törns högskola), In Their Majesties Service: The Career of Francesco De 
Gratta (1613–1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk. Handle-
dare: Heiko Droste; bitr. handledare: Piotr Wawrzeniuk; opponent: Kar-
in Friedrich, University of Aberdeen (21/4 2017).

Anna Tegunimataka (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), Trajectories of Integration: Naturalization, Intermarriage and Educa-
tion in Denmark, 1980–2015. Handledare: Jonas Helgertz; bitr. handle-
dare: Anders Nilsson; opponent: Helga de Valk, Groningen (2/6 2017).

Yannu Zheng (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
How immigrants invent: Evidence from Sweden. Handledare: Olof Ejermo; 
bitr. handledare: Kerstin Enflo; opponent: Giuseppe Scellato, Torino 
(12/4 2017).

Framlagda licentiatavhandlingar1

Ulric Holmberg (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karl-
stads universitet), Significant history and historical orientation: Ugandan 
students narrate their historical pasts. Handledare: Martin Stolare; bitr. 
handledare: Kenneth Nordgren; opponent: Paul Zanazanian, McGill 
University, Montreal (9/12 2016).

Personalförändringar (lärare och forskare) 
Anders Ahlbäck har anställts som biträdande lektor på historiska institu-

tionen vid Stockholms universitet.
Erik Bengtsson har anställts som bitr. universitetslektor i ekonomisk histo-

ria vid Lunds universitet.

1. Avser licentiatexamen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
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Jutta Bolt har anställts som bitr. universitetslektor i ekonomisk historia vid 
Lunds universitet.

Carl Mikael Carlsson har anställts som forskare på historiska institutionen 
vid Uppsala universitet.

Martin Emanuel har anställts som postdoc 1/2 2017–31/5 2017 på avdelnin-
gen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.

Hanna Enefalk har påbörjat anställning som universitetslektor på Institu-
tionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

Michiel de Haas har anställts som forskare på 50 procent i ekonomisk his-
toria vid Lunds universitet.

Isak Hammar har anställts som postdoktor på historiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Ann-Kristin Högman har påbörjat anställning som universitetslektor på 
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads univer-
sitet.

Ilenia Iengo har anställts som forskningsingenjör på avdelningen för his-
toriska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, 15/1 2017–15/5 2017 
inom ramen för projektet Toxic Autobiographies, under ledning av Marco  
Armiero.

Ramona Ivener har påbörjat anställning som universitetslektor på Institu-
tionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

Morten Jerven har anställts som adjungerande lektor på 20 procent i ekono-
misk historia vid Lunds universitet.

Suyash Jolly har avslutat sin anställning som postdoc på avdelningen för 
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.

Arne Kaijser har avgått med pension från sin professur i teknikhistoria på 
avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, 
1 april 2017. Har återanställts 1/6 2017–31/5 2018.

Jan Kunnas har avslutat sin anställning som postdoc på avdelningen för 
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.

Johan A. Lundin har befordrats till professor i historia på institutionen In-
divid och Samhälle vid Malmö högskola.

Nannan Lundin har anställts som forskare på avdelningen för historiska 
studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, 1 juni–30 november 2017.

Sune Bechmann Pedersen har anställts som postdoktoral forskare i med-
iehistoria på institutionen för kommunikation och medier vid Lunds 
universitet.

Faustine Perrin har anställts som bitr. universitetslektor i ekonomisk histo-
ria vid Lunds universitet.

Leif Runefelt har nytt uppdrag som ledamot i Historiska studiers styrgrupp 
på Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.
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Luciana Quarranta har anställts som bitr. universitetslektor i ekonomisk 
historia vid Lunds universitet.

Linus Salö har anställts som postdoc på avdelningen för historiska studier 
av teknik, vetenskap och miljö, KTH, inom ramen för Vinnovaprogram-
met Making Universities Matter (MUM).

Erik Sjöberg har anställts som universitetslektor i historia med inriktning 
mot ämnesdidaktik på Institutionen för historia och samtidsstudier vid 
Södertörns högskola.

Johan Svanberg har antagits som docent i historia på historiska institutio-
nen vid Stockholms universitet.

Helena Tolvhed har anställts som biträdande lektor på historiska institutio-
nen vid Stockholms universitet.

Peter Ullgren har avslutat sin tjänst som universitetslektor på Institutionen 
för studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet.

Marie Ulväng har anställts som forskare på historiska institutionen vid 
Uppsala universitet.

Emilie Wellfelt har anställts som postdoktor på historiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Johannes Westberg har avslutat sin anställning som universitetslektor i ut-
bildningshistoria på institutionen för pedagogik, didaktik och utbild-
ningsstudier vid Uppsala universitet.

Övrigt
Peter Bernhardsson (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-

studier, Uppsala universitet) har mottagit Carl Johan Förbundets stipen-
dium för sin avhandling som berör 1800-talets undervisning i moderna 
språk.

Erik Bodensten (Historiska institutionen, Lunds universitet) har för sin av-
handling Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moral-
politiska logiken fått pris av Stiftelsens Lagerbringska fonden.

Karl Bruno, postdoc på avdelningen för historiska studier av teknik, veten-
skap och miljö, KTH, har mottagit Kungl. Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för sin av-
handling Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish 
University of Agricultural Sciences and its Predecessors, 1950–2009 (SLU 
2016).

Bonnie Clementsson (Historiska institutionen, Lunds universitet) har för 
sin avhandling Förbjudna förbindelser: Föreställningar kring incest och in-
cestförbud i Sverige 1680–1949 fått pris av Nils Karlebys stiftelse.
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Hanna Enefalk (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads 
universitet) har den 1/1 2017 efterträtt fil.dr Jenny Björkman som redak-
tör för Personhistorisk tidskrift.

Kathryn Gary (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) har 
vunnit utmärkelse för bästa paper i sessionen för nya forskare vid kon-
ferensen Economic History Society vid Royal Holloway, University of 
London, med sitt paper ”Constructing equality? Women’s wages for phy-
sical labour, 1550–1759”.

Yvonne Hirdman (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
fått 2016 års Moa-pris för att hon ”i Moa Martinsons anda har skrivit 
in kvinnorna på deras rättmätiga plats i det moderna Sveriges historia”.

Ole Kallelid, doktorand i historia vid Universitetet i Stavanger, är gäst-
forskare på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och  
miljö, KTH, maj–juni 2017. Hans projekt jämför norsk och svensk politik 
på 1960-och 1970-talen. 

Maria Karlsson (Historiska institutionen, Lunds universitet) har för sin av-
handling Cultures of Denial: Comparing Holocaust and Armenian Geno-
cide Denial tilldelats Oscar II:s stipendium.

Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet) har utsetts till gästforskare vid University of Cambridge, Stor-
britannien, oktober 2017 till april 2018.

Kirsti Niskanen (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har fått 
anslag av Riksbankens jubileums fond på 120 000 kronor till ”Nätverk för 
forskning om rösträttsjubiléet 2021”.

Silke Reeploeg (University of the Highlands & Islands, Inverness) har på-
börjat ett tvåårigt förordnande som postdoc, 2016–2018, på Institutionen 
för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

Anton Runesson (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
fått ett stipendium för en vistelse i Wolfenbüttel av Dr. Günther Findel-
Stiftung/Rolf und Ursula Schneider-Stiftung.

Jan Samuelson (Avdelning för humaniora, Mittuniversitetet) har av Svenska 
litteratursällskapet i Finland ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers dona-
tionsfond II tilldelats ett pris om 18 000 Euro för sitt arbete Det åländska 
folkets historia II:2: Stormaktstiden från slutet av 1500-talet fram till 1721.

Karin Sennefelt (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
valts in i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-I för Historiska veten-
skaper och arkeologi.

Karin Sennefelt (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har be-
viljats 205 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond för att vidareut-
veckla projektansökan ”Global socialhistoria: forskning, forskarutbild-
ning och historieundervisning”.
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Alf Sjöblom (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har för sin 
avhandling Trygghet som handelsvara fått pris som mest framstående ve-
tenskapliga prestation 2016 av Stockholms högskoleförening.

Lisa Svanfeldt-Winter (Historiska institutionen, Stockholms universitet) 
och Anton Runesson (Historiska institutionen, Stockholms universitet) 
har fått varsitt internationaliseringsstipendium på 125 000 kronor var-
dera av Kungl. Vitterhetsakademien för 2017–2018.

Daniel Svensson (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH) har tilldelats International Ski History Association 
(ISHA) Ullr Award 2016, för avhandlingen Scientizing Performance in 
Endurance Sports: The Emergence of ‘Rational Training’ in Cross-country 
Skiing, 1930–1980 (KTH, 2016). Ullr Award premierar ett i bokform pu-
blicerat ”enastående bidrag till skidåkningens historia”. Priset delades ut 
i april 2017 vid ISHA:s sammankomst i Stowe, Vermont, USA.

Martin Åberg (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads 
universitet) har 2016 varit förordnad som specialforskare vid Fakulteten 
för samhällsvetenskaper och ekonomi, statskunskap, vid Åbo Akademi.

Martin Önnerfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) 
har vunnit Swedish Demographic Society’s prize för sin MSc thesis ”Pre- 
and post-migration labour market mismatch in Sweden 1970–1990”.


