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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 augusti 2017 – januari 2018.

Nya doktorandprojekt 
Rebecka Andersen (Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke 

högskola), ”I statens tjänst: Ersta diakonis tvångsuppfostringsanstalt 
Viebäckshemmen (1902–1949)”. Handledare: Lars Trägårdh; bitr. hand-
ledare: Johanna Sköld.

Dmitry Arzyutov (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), ”Models of Nature on Indigenous Land: Constructing 
the Soviet Arctic Environment With(out) Indigenous People”. Handle-
dare: Peder Roberts; bitr. handledare: Per Högselius och Julia Layus.

Nicolai Baumert (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Historisk demografi i Afrika”. Handledare: Jutta Bolt.

Eric Bergelin (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”FOA P – mel-
lan erfarenhet och framtid”. 

Carl Björvang (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Antibiotics: A study of the antibiotics research at universities and their 
relation to changing conditions in the pharmaceutical industry”. Hand-
ledare: Alexandra Waluszewski.
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Jean-Sébastien Boutet (Avdelningen för historiska studier av teknik, veten-
skap och miljö, KTH), ”Transnational Mining Companies and Indige-
nous Peoples”. Handledare: Peder Roberts; bitr. handledare: Dag Avango 
och Sverker Sörlin.

Michael Chanda Chiseni (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds uni-
versitet), ”Historisk demografi i Afrika”. Handledare: Jutta Bolt; bitr. 
handledare: Jeanne Cilliers.   

Emilia Frölich (Institutionen för historia och didaktik, Malmö Högskola), 
”Beatdown Babylon – historia, politik och identitet i reggaekulturen i 
Sverige”. Handledare: Mats Greiff; bitr. handledare: Bodil Liljefors Pers-
son och Despina Tzimoula.

Lise Groesmeyer (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Rescue Op-
eration ’A Democratic Europe’: Émigré Central European social scien-
tists in search of a stable social order, Britain 1933–1945”. Handledare: 
Johan Östling; bitr. handledare: Nobert Götz.

Emma Hall (Institutionen för historia och didaktik, Malmö Högskola), 
”Unga ensamkommandes berättelser om migrationen”. Handledare: Bo-
dil Liljefors-Persson; bitr. handledare: Mats Greiff.

Simon Hallberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Regulating Sustainability: Leaders and Laggards in the Environmental 
Transition of the Swedish Pulp and Paper Industry”. Handledare: Lars 
Karlsson.

Julia Håkansson (Institutionen för historia och didaktik, Malmö Högskola), 
”En komparativ narrativanalys av Sverigedemokraternas och Dansk Fol-
kepartis historiebruk”. Handledare: Stefan Nyzell; bitr. handledare: Ing-
marie Danielsson Malmros. 

Cecilia Kahn (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Regulatory Capture of Swedish Bank Regulation and Supervision”. 
Handledare: Tom Pettersson; bitr. handledare: Mikael Wendschlag.

Jagger Andersen Kirkby (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Seg-
regation and Sentiment: The Emotional Practices of Apartheid, 1948–
1990”. Handledare: Wiebke Kolbe; bitr. handledare: Gunnel Cederlöf. 

Caroline Lindroth (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Bergs-
män och gruvfruar – mäns och kvinnors arbetspraktiker vid Sala silver-
gruva, 1720–1850”.

Olov Lund (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Nätverksbyggande under svensk senmedeltid”. Handledare: Dag Retsö; 
bitr. handledare: Janken Myrdal.

Maja Lundqvist (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Skiften och jordbruksutveckling i Mellansverige ca 1750–1880”. Hand-
ledare: Mats Morell.
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Luka Miladinovic (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Long-term effects of Japanese colonization”. Handledare: Martin An-
dersson; bitr. handledare: Montserrat Lopes Jerez.      

Lovisa Olsson (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Villkoren för köpmän som handlade över Östersjön under 
senmedeltiden och 1500 talet”. Handledare: Martin Wottle.

Michael Otto (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Det tidigme-
deltida stadsväsendet”.

Hannes Rolf (Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke hög-
skola), ”A Union for Tenants – Tenants’ Associations and Tenant Mili-
tancy in Urban Sweden 1915–1972”. Handledare: Johan Vamstad; bitr. 
handledare: Håkan Forsell.

Charlott Sandén (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå univer-
sitet), ”Människobildning – En studie av Emilia Fogelklous syn på bild-
ning och fostran åren 1901–1965”. Handledare: Daniel Lindmark; bitr. 
handledare: Anna Larsson. 

Liang Zhao (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Fi-
nansiella kriser”. Handledare: Anders Ögren.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 

Martin Almbjär (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”In the ser-
vice of state and commerce without a baby sitter: The Swedish consuls 
in Spain and their day to day dealings, social networks and business ven-
tures, 1700–1800”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet, internationell postdoc).

Lars-Fredrik Andersson & Liselotte Eriksson (Avdelningen för ekonomisk 
historia, Umeå universitet), ”Gender and morbidity: Individual sickness 
trajectories of men and women in the first half of the 20th century” 
(Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse).

Marco Armiero (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), ”Occupy Climate Change!”, 2018–2020 (Formas).

Mark Bassin (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Continentalism and geopolitics: The Idea of ’Bigspace’ Po-
litical Formations in Comparative Historical Perspective”, 2018–2020 
(Östersjöstiftelsen). 

Anne Berg & Samuel Edquist (Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet), ”Frihetens kostnad? De materi-
ella förutsättningarna för det civila samhällets framväxt i Sverige under 
1800-talet”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet).

Thor Berger (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Glo-
balization and the geography of growth”, 2018–2021 (Handelsbankens 
forskningsstiftelser).
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Erik Bodensten (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Missväxt-
katastrofer: Samhällelig kunskap i cirkulation och förändring, Sverige 
1695–1870”, 2018–2020 (Vetenskapsrådet) och ”Offentlig diplomati och 
utländsk informationspåverkan i Sverige 1719–72”, 2018–2019 (Torsten 
Söderbergs stiftelse).

Kerstin Enflo (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling: Dåtid, nutid 
och framtid”, 2018–2020 (Länsförsäkringar).

Liesbeth Geevers & Harald Gustafsson (Historiska institutionen, Lunds 
universitet), ”Dynastipolitik omvärderad: Dynastier och statsbildning 
i de habsburgska och oldenburgska monarkierna 1500–1700”, 2018–2020 
(Riksbankens jubileumsfond). 

Yulia Gradskova (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”’Sov-
jet Fronten’ eller det alternativa globala civilsamhället? Women’s Inter-
national Democratic Federation och ’tredje världen’ (1955–1985)”, 2018–
2020 (Vetenskapsrådet).

Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson och Joakim Scherp (Historiska insti-
tutionen, Stockholms universitet), ” Skiftande regimer: Representation, 
administration och institutionell förändring, ca 1537–1810”, 2018–2020 
(Vetenskapsrådet).

Ylva Hasselberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Akademiska hus: Byggenskap, lokalanvändning och verksamhetsut-
veckling inom svenska universitet 1975–2015”, 2018–2019 (Handelsban-
kens forskningsstiftelser).

Peter Hedberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Finance-led growth? The role of the stock market in Swedish industri-
alization, 1863–1938”, 2018–2020 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Jonas Helgertz (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Socioekonomiska och demografiska utfall bland barn i styvfamiljer i 
nutida Sverige och Danmark”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet).

Emma Hilborn (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Bantning-
ens feminisering: En komparativ studie av mat och restriktivt ätande ca 
1890–1930”, 2018–2020 (Vetenskapsrådet).

Orsi Husz (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), RJ 
Sabbatical, 2018 (Riksbankens jubileumsfond).

Orsi Husz (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Identitetsekonomin: Pengar och identifiering i 1900-talets Sverige”, 
2018–2022 (Vetenskapsrådet).

Per Högselius (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö, KTH), ”Kalla krigets kuster: Transnationell samproduktion av mi-
litariserade landskap”, 2018– 2020 (Formas).
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Per Högselius (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö, KTH), ”Nuclearwaters”, 2018–2023 (European Research Council).

Sabine Höhler (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö, KTH), ”Life on Mars: The Science and Fiction of Terraforming and 
the Future of Planet Earth”, 2018–2020 (Riksbankens jubileumsfond).

Morten Jerven (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Afrikanska stater och den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet: 
Förmågan att räkna och samla”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet).

Tony Kenttä (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Krediters förändrade roll i hushållens ekonomi under första hälften av 
1900-talet” (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Andrej Kotljarchuk, Steffen Werther, Madeleine Hurd och Francesco Zavat-
ti (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola), 
”Memory Politics in Far Right Europe: Celebrating Nazi Collaboration-
ists in Post-1989 Belarus, Romania, Flanders and Denmark”, 2018–2020 
(Östersjöstiftelsen). 

Anna Larsson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå univer-
sitet), ”Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En 
komparativ ämnesdidaktisk studie”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet).

Esbjörn Larsson, Håkan Forsberg, Ida Lidegran och Johannes Westberg (In-
stitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala uni-
versitet), ”Det första valet: Förskolans expansion, marknadisering och 
ökade betydelse i  familjers utbildningsstrategier”, 2018–2020 (Veten-
skapsrådet).

Kati Lindström (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), ”Sustainable communities and heritage politics beyond 
the nature-culture divide: Heritage development as a strategy against de-
population in Japan”, 2018–2020 (Formas).

Erland Mårald (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), ”Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra 
klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang”, 2018–2020 
(Formas).

Iva Lučić (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Mellan Orien-
ten och Occidenten: Reglering av skogsbruket i Bosnien och Hercegovina 
under övergångsperioden mellan det osmanska och österrikisk-ungerska 
styret, 1878–1918”, 2018–2020 (Riksbankens jubileumsfond och Veten-
skapsrådet).

David Ludvigsson och Anna Johnsson Harrie (Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet), ”Skolbarn rela-
terar till historiska platser”, 2017–2019 (Riksantikvarieämbetet).
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Mats Morell (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Agrarekonomisk tillväxt eller stagnation i Mälardalen: Regionala pro-
duk tionsdata 1750–1920”, 2018–2020 (Handelsbankens forskningsstif-
telser).

Marco Nase (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns hög-
skola), ”From Mare Germanicum to Mare Anti-Sovieticum: Concepts 
and Uses of the Baltic Sea Region in German Political Academic Dis-
course”, 2018–2020 (Östersjöstiftelsen).

David Sjögren (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstu-
dier, Uppsala universitet), ”Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser 
och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950–2020”, 2018–2021 
(Vetenskapsrådet).

Hana Nielsen (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Energy, efficiency, technology”, 2018–2021 (Handelsbankens forsknings-
stiftelser).

Mats Olsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Glo-
balisering och tillväxtens geografi – Ett mikroperspektiv på Sveriges in-
dustrialisering”, 2018–2022 (Vetenskapsrådet).

Jan Ottosson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställnings-
avtal i den svenska modellen”, 2018–2019 (Forte). 

Jenny Gunnarsson Payne (Institutionen för historia och samtidsstudier, 
Södertörns högskola), ”Reproducing (In)Justice: Towards a theory of re-
lational reproductive justice of surrogacy in Baltic, Central and Eastern 
Europe”, 2018–2020 (Östersjöstiftelsen).

Alma Persson (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), ”Den könsneutrala värnpliktens infrastruktur, implementering och 
historiska kontext”, 2018–2022 (Vetenskapsrådet).

Luciana Quaranta (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn 
och dess effekter genom livet – En studie av Skåne från 1920 till i dag”, 
2018–2021 (Forte).

Dag Retsö (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning av staten 
under senmedeltiden”, 2018–2021 (Handelsbankens stiftelser: Jan Wal-
lander och Tom Hedelius stiftelse). 

Maija Runcis (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”From 
past to present: Migration and Integration trough Life-stories’ network”, 
2018–2020 (Nordplus, nätverkspengar).
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Ann Runfors (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region 
among descendants to Polish migrants in Sweden”, 2018–2020 (Östersjö-
stiftelsen). 

Johan Samuelsson (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karl-
stads universitet), ”Lärare i gränslandet mellan folkskola, läroverk och 
enhetsskola”, 2018–2020 (Vetenskapsrådet).

Karin Sennefelt (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Global 
socialhistoria: Forskning, forskarutbildning och historieundervisning”, 
2017 (Riksbankens jubileumsfond, forskningsinitiering). 

Maria Stanfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Longer working lives and informal caregiving: Tradeoffs and economic 
value”, 2018–2021 (Marcus och Marianne Wallenberg).

Maria Stanfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Starkare tillsammans? Ett mikroperspektiv på svensk arbetarrörelse 
och arbetsliv kring förra sekelskiftet”, 2018–2021 (Forte).

Fia Sundevall (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”, 
2018–2022 (Vetenskapsrådet).

Biörn Tjällén (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet), ”Samve-
tets politik: Furste, folk och själavård i 1400-talets Europa”, 2018–2020  
(Vetenskapsrådet).

Göran Ulväng (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Brandförsäkring på Sveriges landsbygd och den finansiella revolutio-
nen: Organisationsformer, bebyggelse och argument 1734–1850”, 2018–
2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Cornelis Zuijderduijn (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds univer-
sitet), ”Gyllene år: Äldreomsorg och pension i Europa, c. 1250–c. 1800”, 
2018–2021 (Vetenskapsrådet).

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Databasen 
Gender and Work [GaW]: En infrastruktur för frågor om arbete, var-
dagsliv och genus i det förflutna”, 2018–2020 (Riksbankens jubileums-
fond, Infrastruktur för forskning). 

Johan Östling (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Konsten att 
förmedla kunskap: ’Under strecket’ som digital resurs i ett nytt medie-
landskap”, 2018 (Riksbankens jubileumsfond).
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Disputationer 

Lars Ahnland (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), Financialization in Swedish Capitalism:  Debt, inequality and crisis 
in Sweden, 1900–2013. Handledare: Rodney Edvinsson; bitr. handledare: 
Jonathan Feldman; opponent: Jan Bohlin, Göteborgs universitet (22/12 
2017).

Maria Deldén (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Perspektiv på historiefilmslitteracitet: En didaktisk studie av gymna-
sieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm. 
Handledare: Carola Nordbäck; bitr. handledare: Tomas Axelsson; oppo-
nent: Ulf Zander, Lunds universitet (29/9 2017). 

Robert Eckeryd (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Acceptans eller utstötning: Ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940. 
Handledare: Jan Samuelson; bitr. handledare: Anna Lundberg; oppo-
nent: Marie Clark Nelson, Linköpings universitet (21/4 2017). 

Agneta Edman (Historiska institutionen, Lunds universitet), Between Uto-
pia and home. Swedish radical travel writing 1947–1966. Handledare: Lars 
Edgren; bitr. handledare: Kim Salomon och Ulf Zander; opponent: Ha-
gen Schulz-Forberg, Aarhus universitet (18/12 2017).

Helena Haage (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Disability in individual life and past society: Life-course perspectives of 
people with disabilities in the Sundsvall region of Sweden in the nineteenth 
century. Handledare: Lotta Vikström; bitr. handledare: Erling Häggström 
Lundevaller och Tom Ericsson; opponent: Luciana Quaranta, Lunds uni-
versitet (10/2 2017).

Måns Jansson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
Making Metal Making: Circulation and Workshop Practices in the Swed-
ish Metal Trades, 1730–1775. Handledare: Göran Rydén; bitr. handledare: 
Göran Ulväng; opponent: Karel Davids, Amsterdam (9/6 2017).

Karin Jonsson (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), Fångna i begreppen? Revolution, tid och politik i svensk socia-
listisk press 1917–1924. Handledare: Lars Ekdahl; bitr. handledare: Ylva 
Waldemarson; opponent: Lars Berggren, Lund (14/12 2017).

Volha Lazuka (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), De-
feating disease: Lasting effects of public health and medical breakthroughs 
between 1880 and 1945 on health and income in Sweden. Handledare: Tom-
my Bengtsson; bitr. handledare: Luciana Quaranta; opponent: Joseph 
Ferriem, Illinois (10/11 2017).

Aurora Lewén (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), Resfeber: Berättelser från semesterns barndom 1938−1959. Handledare: 
Mats Morell; opponent: Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi (3/11 2017).
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Ina Lindblom (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Känslans patriark: Sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer 
Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790–1810. Handledare: Jonas Li-
liequist; bitr. handledare: Jonny Hjelm; opponent: Charlotta Wolff, Hel-
singfors universitet (8/12 2017).

Johannes Ljungberg (Historiska institutionen, Lunds universitet), Toleran-
sens gränser: Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige 
och Europa. Handledare: Yvonne Maria Werner; bitr. handledare: Göran 
Malmstedt; opponent: Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet (10/11 2017).

Mia Kuritzén Löwengart (Historiska institutionen, Uppsala universitet), En 
samhällelig angelägenhet: Framväxten av en symfoniorkester och ett konsert-
hus i Stockholm, cirka 1890–1926. Handledare: Gudrun Andersson; bitr. 
handledare: Jan Lindegren; opponent: Marta Edling, Södertörns hög-
skola (20/12 2017). 

Jacob Molinder (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy: Essays on 
the Swedish Model in the Postwar Period. Handledare: Jan Ottosson; bitr. 
handledare: Lars Magnusson; opponent: Christer Lundh, Göteborg (8/9 
2017).

Sari Nauman (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
Ordens kraft: Politiska eder i Sverige 1520–1718. Handledare: Maria Sjö-
berg; bitr. handledare: Martin Linde och Leif Runefelt; opponent: Hen-
rik Ågren, Uppsala. 

Sarah Linden Pasay (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters 
in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820. Handledare: Göran 
Rydén; bitr. handledare: Jonas Lindström; opponent: Joachim Östlund, 
Lund (3/3 2017).

Anders Persson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag 
i de mätbara resultatens tid. Handledare: Monika Vinterek; bitr. handle-
dare: Björn Åstrand och Carina Rönnqvist; opponent: Arja Virta, Åbo 
universitet (15/9 2017).

Erik Petersson (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 
Linköpings universitet), Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska 
kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780. Hand-
ledare: Martin Kylhammar; bitr. handledare: Hans Nilsson; opponent: 
Joachim Östlund, Lund (20/10 2017).

Johan Pries (Historiska institutionen, Lunds universitet), Social Neolibe-
ralism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradi-
tions in Malmö since 1985. Handledare: Lars Edgren; bitr. handledare: 
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Guy Baeten; opponent: Mitchell Dean, Copenhagen Business School  
(15/9 2017).

Josefin Sabo (Avdelningen för ekonomisk historia, Umeå universitet), Reg-
lerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedels-
industrin 1858–1950. Handledare: Lena Andersson-Skog; bitr. handledare: 
Fredrik Olsson-Spjut; opponent: Susanna Fellman, Göteborg (1/12 2017).

Anna-Carin Stymne (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i historie-
undervisningen i skolan. Handledare: Nils Edling; bitr. handledare: Bo 
Persson; opponent: Martin Stolare, Karlstads universitet (1/9 2017).

Anna Svensson (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), A Utopian Quest for Universal Knowledge: Diachronic 
Histories of Botanical Collections Between the Sixteenth Century and the 
Present. Handledare: Sabine Höhler; bitr. handledare: Peder Roberts och 
Sverker Sörlin; opponent: Dániel Margócsy, Cambridge (8/12 2017).

Harry Svensson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Fabian 
Philip, familjen Ruben och örlogsstaden: Entreprenörsfamiljen som grundade 
Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945. Handledare: Leos Mül-
ler; bitr. handledare: Lars M. Andersson; opponent: Per Hammarström, 
Mittuniversitet (25/11 2017).

Sylvia Sztern (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Rus-
sia on the Move: The Railroads and the Exodus from Compulsory Collec-
tivism 1861–1914. Handledare: Mats Olsson; bitr. handledare: Michael 
Keren; opponent: Judith Pallot, Oxford (19/9 2017).

Hanna Vikström (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), The Specter of Scarcity: Experiencing and Coping with 
Metal Shortages, 1870–2015. Handledare: Per Högselius; bitr. handledare: 
Dag Avango och Maja Fjaestad; opponent: Mats Ingulstad, Trondheim 
(19/1 2018).

Terese Zachrisson (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi-
tet), Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efter-
reformatoriska Sverige. Handledare: Göran Malmstedt; bitr. handledare: 
Fredrik Skott; opponent: Annika Sandén, Stockholm (8/9 2017).

Framlagda licentiatavhandlingar1 

Henrik Friberg (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads 
universitet), Historielärares klassrumsbedömningar: Innehåll och roll i ett 
historiedidaktiskt perspektiv. Handledare: Johan Samuelsson; bitr. hand-
ledare: Martin Stolare; opponent: K.G. Hammarlund, Halmstad (1/12 
2017). 

1. Avser licentiatexamen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
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Personalförändringar (lärare och forskare) 

Mats Benner har anställts som gästprofessor på avdelningen för historiska 
studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Louise Berglund har anställts som universitetslektor i historia vid Uppsala 
universitet.

Joyce Burnett har anställts som gästprofessor på ekonomisk-historiska in-
stitutionen vid Lunds universitet.

Benny Carlson har avslutat sin anställning som professor på ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Therese Nordlund Edvinsson har anställts som universitetslektor på ekono-
misk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Henrik Åström Elmersjö har antagits som docent i historia med utbild-
ningsvetenskaplig inriktning vid Humanistisk fakultet, Umeå univer-
sitet.

Bo Eriksson har antagits som docent i historia vid Humanistisk fakultet, 
Stockholms universitet.

Maja Fjaestad har avslutat sin anställning som universitetslektor i energi-
historia på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö vid KTH.

Holly Guthrey har anställts som postdoktor i förintelse- och folkmords-
studier vid Uppsala universitet.

Peter Hedberg har anställts som universitetslektor på ekonomisk-historiska 
institutionen vid Uppsala universitet.

Ilenia Iengo har avslutat sin anställning som assistant på avdelningen för 
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Stefan Ionescu har anställts som universitetslektor i Förintelse- och folk-
mordsstudier vid Uppsala universitet.

Magnus Linnarsson har utsetts till docent och ny studierektor på grundnivå 
på historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Nannan Lundin har avslutat sin anställning som forskare på avdelningen 
för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Pia Lundqvist har anställts som universitetslektor på institutionen för his-
toriska studier vid Göteborgs universitet. 

Anders Nilsson har avslutat sin anställning som professor på ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet. 

Björn Norlin har antagits som docent i historia i med utbildnings veten-
skaplig inriktning vid Humanistisk fakultet, Umeå universitet.

Stefan Nyzell har befordrats till docent i historia, vid fakulteten för Läran-
de och samhälle, Malmö högskola.

Anders Ottosson har anställts som universitetslektor på institutionen för 
historiska studier vid Göteborgs universitet. 
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Mikael Ottosson har anställts som universitetslektor vid historiska institu-
tionen i Lund, med placering vid Centrum för arbetarhistoria i Lands-
krona.

Bo Persson har avgått med pension från sin anställning som universitetslek-
tor i historia vid Stockholms universitet.

Jim Porter har anställts som postdoktor i studiet av nationella minoriteter 
med historisk-filosofisk inriktning vid Uppsala universitet.

Johanna Ringarp har anställts som lektor i pedagogik och didaktik vid 
Stockholms universitet.

Pontus Rudberg har anställts som postdoktor i förintelse- och folkmords-
studier med historisk-filosofisk inriktning vid Uppsala universitet.

Linus Salö har anställts som postdoktor på avdelningen för historiska stu-
dier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Erik Sjöberg har anställts som lektor i historia på Södertörns högskola.
Paul Sjöblom har avslutat sin anställning som vikarierande universitetslek-

tor i historia vid Stockholms universitet.
Åsa Karlsson Sjögren har utsetts till dekan på humanistisk fakultet vid 

Umeå universitet.
Anna Tegunimataka har anställts som forskare på ekonomisk-historiska in-

stitutionen vid Lunds universitet. 
Ylva Waldemarson efterträder Johanna Ringarp som föreståndare på Sam-

tidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.
Emilie Wellfelt har anställts som postdoktor på historiska institutionen vid 

Stockholms universitet.
Andreas Åkerlund har anställts som lektor i historia på Södertörns hög-

skola. 

Övrigt

Thor Bergers avhandling Engines of Growth: Essays in Swedish Economic 
History har tilldelats Gino Luzzatto Dissertation Prize för den bästa 
avhandlingen författad i ekonomisk historia mellan 2015–2017 av Euro-
pean Historical Economics Society (EHES) och avhandlingspriset från 
Svenska Ekonomisk-Historiska Föreningen.

Giacomo Bonan, postdoc, University of Bologna, som forskar om förvalt-
ningen av skogsresurser i italienska alperna under 1800-talet, har varit 
C.M. Lerici-stipendiat på avdelningen för historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö vid KTH, augusti–december 2017.

Håkan Forsell på historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
fått Riskbankens Jubileumsfonds gästprofessur i Dag Hammarskjölds 
namn vid Humboldt-universitetets Nordeuropa-institut i Berlin. Tjäns-
ten innebär 2–3 år som gästprofessor.
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Anna Götlind på historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
belönats med TAM-arkivs nyinrättade Gerda Höjers pris för att hon 
”på ett förtjänstfullt sätt lyft fram en i huvudsak kvinnlig yrkesgrupps 
strävan efter erkännande som professionella och dess kamp för rättvisa 
arbetsförhållanden”.

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer anord-
nade det tolfte ekonomisk-historiska mötet, som ägde rum 12–14 oktober 
på Stockholms universitet. Keynote-talare var Jan De Vries och Susanna 
Fellman. 

Ola Larsmo har utsetts till hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten 
vid Uppsala universitet.

Fredrik Charpentier Ljungqvist på historiska institutionen vid Stockholms 
universitet har utnämnts till gästprofessor i miljövetenskap vid Lanzhou 
University, Kina, för perioden juli 2017 till juni 2019.

Aryo Makko på historiska institutionen vid Uppsala universitet har valts in 
som ledamot i Sveriges unga akademi.

Stefano Morosini, forskarstuderande, Politecnico di Milano, som studerar 
alpinismens historia, har varit C.M. Lerici-stipendiat på avdelningen för 
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH, september–
december 2017.

Quentin Skinner har utsetts till hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fa-
kulteten vid Uppsala universitet.

Umeå universitet och Umeå Group for Premodern Studies (UGPS) arrang-
erade the Annual Conference of the International Society for Cultural His-
tory, 26–29 juni 2017. Årets tema var ”Senses, Emotions & the Affective 
Turn”.

Maria Ågren & Margaret Hunt ingår båda i ett internationellt samarbete/
nätverk om Gender and Work, finansierat av ett ”Leverhulme Trust 
grant” från Storbritannien. I samarbetet ingår kollegor från Glasgow 
University, Cambridge University, University of Leiden, University of 
Rouen, och University of Barcelona. Nätverket ordnade i augusti i år 
en konferens i Cordoba, Spanien. Margaret Hunt ingår också projektet 
”The Social in the Global”, som finansieras av Vetenskapsrådet tillsam-
mans med kollegor från Stockholm, Oldenburg Universität och Sheffield 
University. Nätverket ordnade en konferens i oktober i år i Sheffield.

 


