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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 2018 – juni 2018.

Nya doktorandprojekt 

John Berg (Historiska studier, Malmö universitet), ”Idrott som kulturarv”. 
Handledare: Mats Greiff; bitr. handledare: Susanna Hedenborg.

Eric Bergelin (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Forskningen 
i det militärindustriella komplexet: FOA och den svenska försvarsindu-
strin 1945–1989.” Handledare: Niklas Stenlås; bitr. handledare: Johan 
Gribbe. I projektet Forskningen i det militärindustriella komplexet: FOA 
och den svenska försvarsindustrin 1945–1989 (Handelsbankens forsk-
ningsstiftelser).

Alvar Blomgren (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Of one 
heart: The politics of emotion in English parlamentary elections 1790–
1816.” Handledare: Karin Sennefelt; bitr. handledare Magnus Linnarsson.

Pontus Folkesson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Stor-
makt: Om 1600-talets gymnasieskolor.” Handledare: Heiko Droste; bitr. 
handledare: Annika Sandén.
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Jenny Grandin (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Stad till 
salu: Fastighetsägande och fastighetsmarknad i svenska städer ca 1700–
1850”. Handledare: Dag Lindström; bitr. handledare: Gudrun Anders-
son. I projektet ”Stad till salu. Fastighetsägande och fastighetsmarknad i 
svenska städer ca 1700–1850” (Handelsbanken forskningsstiftelser).

Caroline Lindroth (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Bergs-
män och gruvfruar – Mäns och kvinnors arbetspraktiker vid Sala silver-
gruva 1720–1850”. Handledare: Maria Ågren; bitr. handledare: Gudrun 
Andersson. I projektet ”Gender & Work II” (Wallenbergstiftelsen).

Åsa Melin (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads uni-
versitet), ”Genomförande av statlig skolpolitik på lokal nivå: En fallstu-
die av Storfors kommun 1950–1972/73”. Handledare: Johan Samuelsson; 
bitr. handledare: Anders Forsell.

Michael Otto (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Föreställ-
ningar om det nordiska stadslandskapet i narrativa källor, ca 800–1200”. 
Handledare: Louise Berglund; bitr. handledare: Kurt Villads Jensen. 

Wilma Sjöberg (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Att 
köra i kapp med döden: Genus i Formel 1 och rally 1950–1999”. Handle-
dare: Jens Ljunggren; bitr. handledare: Helena Tolvhed.

Daniel Stridh (Institutionen för ekonomisk-historiska och internationella 
relationer, Stockholms universitet), ”Facklig organisering under skiftan-
de migrationsregimer – Artikulationen av klass, etnicitet/’ras’”. Handle-
dare: Paulina de los Reyes; bitr. handledare: Johan Svanberg.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 

Martin Almbjär (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”För Sve-
rige – i världen, men hur? Svenska konsuler i Spanien under 1700-talet”, 
2018–2020 (Vetenskapsrådet; Internationell postdoc).

Matilda Baraibar (Institutionen för ekonomisk-historiska och internatio-
nella relationer, Stockholms universitet), ”The Miracle Bean: Agrofood 
globalization through the lens of the soybean”, 2018–2020 (Handelsban-
kens forskningsstiftelser).

Erik Bengtsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”The Swedish transition to equality: Income inequality with new micro 
data, 1862–1970”, 2018–2020 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Olof Bortz (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har erhållit 
Wenner-Gren Fellow-stipendier på tre år för postdoktoral forskning i 
New York, Paris och Bristol, Storbritannien, 2018–2019.

Karl Bruno (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Klinisk avel: Nötkreatursreproduktion och veterinär expertis i 
Sverige, 1922–1975”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet, internationell postdoc).
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Therese Nordlund Edvinsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 
universitet), ”Att formas till ledare: Generationsskiften och genusmöns-
ter i svenska företagardynastier 1880–1980”, 2019–2021 (Handelsbankens 
forskningsstiftelser).

Charlotta Forss (Historiska institutionen, Stockholms universitet), har er-
hållit ett helårsstipendium från Sven och Dagmar Saléns Stiftelse för 
att vistas och forska vid Centre for the Study of the Book vid Bodleian 
Library, Oxford University, 2018–2019.

David Larsson Heidenblad och Johan Östling (Historiska institutionen, 
Lunds universitet), ”The Swedish Press and the Circulation of Knowl-
edge in the 1960s”, 2018–2019 (Ridderstads stiftelse för historisk grafisk 
forskning).

Sara Torregrosa Hetland (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds uni-
versitet), ”Taxing for the welfare state: Public finances and progressivity 
in the rise of social spending (1910–1970)”, 2018–2020 (Handelsbankens 
forskningsstiftelser).

Per Högselius (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”NUCLEARWATERS: Putting Water at the Centre of Nuclear 
Energy History”, 2018–2023 (European Research Council, Consolidator 
Grant).

Per Högselius (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Kalla krigets kuster: transnationell samproduktion av militari-
serade landskap”, 2018–2021 (Formas).

Sabine Höhler (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Att leva på Mars: Vetenskapen och fiktionen om terraforming 
och jordens framtid/Life on Mars: The Science and Fiction of Terrafor-
ming and the Future of Planet Earth”, 2018–2021 (Riksbankens jubile-
umsfond).

Jonathan Josefsson (ISAK, avdelningen för historie- och medievetenskap 
HMV, och Tema Barn, Institutionen för Tema, Linköpings universitet), 
”Asylsökande barn och anti-deportationskampanjer: Politiska strategier 
och mobilisering för rätten att få stanna”, 2018–2019 (Vetenskapsrådet).

Magnus Lindmark (Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå universitet), 
”The dynamics of public welfare: Industrial accident insurance in Swe-
den, 1880–1939”, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Johan Lundin och Robin Ekelund (Historiska studier, Malmö universitet), 
”Historia på nätet”, 2018–2019 (Crafoordska stiftelsen).

Mikolaj Malinowski (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), ”Parliaments and prosperity: The impact of state capacity on eco-
nomic growth in pre-1800 Europe”, 2018–2020 (Handelsbankens for-
skningsstiftelser).



596

historisk tidskrift 138:3 • 2018

Thomas Pettersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå universi-
tet), ”Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering: Markna-
der, socialt kapital och konkurrensförhållanden sedan 1970-talet.”, 2019–
2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Christopher Pihl (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), ”Att skapa och behålla tillit efter Sveriges första bankkris: Riksens 
ständers bank 1668–1721”, 2019–2022 (Handelsbankens forskningsstif-
telser).

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

Bengt Sandin och Jonathan Josefsson (ISAK, avdelningen för historie- och 
medievetenskap HMV, och Tema Barn, Institutionen för Tema, Linkö-
pings universitet), ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige 
efter 1921”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet). Projektet leds av doc. Fia Sun-
devall, Arbetarrörelsens arkiv, men Bengt Sandin och Jonathan Josefs-
son är projektdeltagare.

Johanna Sköld (ISAK, avdelningen för historie- och medievetenskap HMV, 
och Tema Barn, Institutionen för Tema, Linköpings universitet), ”Flykt 
från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata späd-
barnshem och barnpensionat 1915–1975”, 2018–2020 (Vetenskapsrådet). I 
projektet ingår även fil. dr Johanna Sjöberg och en doktorand som ska 
anställas.

Sverker Sörlin (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”GLOBEBEGOV – The Rise of Global Environmental Gover-
nance: A History of the Contemporary Human-Earth Relationship”, 
2018–2023 (European Research Council, Advanced Grant).

Sverker Sörlin (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”KK-stiftelsens verksamhet genom 25 år: En historisk undersök-
ning publicerad i bokform”, 2018–2019 (KK-stiftelsen).

Malin Thor Tureby (ISAK, avdelningen för historie- och medievetenskap 
HMV, och Tema Barn, Institutionen för Tema, Linköpings universi-
tet), ”DigiCONFLICT: Digital heritage in cultural conflicts”, 2018–2021 
(JPICH och RAÄ). Projektet ska implementeras av ett internationellt 
konsortium med forskningsteam i Storbritannien, Polen och Sverige, 
som leds av fil. dr Gil Pasternak De Montfort, University in Leicester 
(Storbritannien). Malin Thor Tureby är forskningsledare för den svenska 
forskargruppen som även består av fil. dr Jesper Johansson och fil. dr 
Maryam Adjam. Professor Ewa Manikowska, Institute of Art of the Pol-
ish Academy of Sciences (Polen), ansvarar för det polska delprojektet.

Mattias Tydén (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Ras-
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tänkande och politik: Rasismens omvandlingar under svenskt 1900-tal”, 
2018–2019 (Riksbankens Jubileumsfond).

Johan Östling (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Kunskap i rö-
relse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och 
Tyskland” (Wallenberg Academy Fellow), 2019–2023 (Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse).

Disputationer 

Jens Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
State Capacity and Development in Francophone West Africa. Handledare: 
Martin Andersson; bitr. handledare: Erik Green; opponent: Denis Cog-
neau, Paris School of Economics (25/5 2018).

Siddartha Aradhya (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), Diversity of Legacy: The Experience of Immigrants and their Descen-
dants in Sweden. Handledare: Kirk Scott; bitr. handledare: Jonas Helgertz 
och Jonas Björk; opponent: Alicia Adsera, Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs, Princeton University (6/4  2018).

Annika Elwert (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Will You Intermarry Me? Determinants and Consequences of Immigrant-
Native Intermarriage in Contemporary Nordic Settings. Handledare: Mar-
tin Dribe; bitr. handledare: Christofer Edling; opponent: Daniel Lichter, 
Cornell University (3/4 2018).

Marja Erikson (Ekonomiska-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 
1770–1870. Handledare: Maths Isacson; bitr. handledare: Dan Bäcklund 
och Anna Westin; opponent: Lars Nyström, Institutionen för historiska 
studier, Göteborgs universitet (17/3 2018).

Charlotta Forss (Historiska institutionen, Stockholms universitet), The Old, 
the New and the Unknown: The continents and the making of geographical 
knowledge in seventeenth-century Sweden. Handledare: Mats Hallenberg; 
bitr. handledare: Henrik Ågren; opponent: Kristiina Savin, Lund (3/3 
2018).

Johan Junkka (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Shared practices: Social networks and fertility decline during the Swed-
ish demographic transition, 1850–1950. Handledare: Sören Edvinsson; 
bitr. handledare: Glenn Sandström och Tom Ericsson; opponent: An-
gélique Janssens, History Department, Radboud University, Nijmegen, 
Nederländerna (1/6 2018).

Tomas Karlsson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Låtsaskrigen: Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigs-
spel under 200 år. Handledare: Finn Arne Jørgensen; bitr. handledare: 
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Anna Larsson; opponent: Esbjörn Larsson, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet (27/4 2018).

Rahel Kuflu (Historiska institutionen, Södertörns högskola), Bröder emel-
lan: Identitetsformering i det koloniserade Eritrea. Handledare: Kekke Sta-
din; bitr. handledare: Gunilla Gunner; opponent: Hans Hägerdal, Lin-
néuniversitetet i Växjö (16/3 2018).

Jason Lennard (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Economic Fluctuations in the United Kingdom, 1750–1938. Handledare: 
Anders Ögren; bitr. handledare: Fredrik N. G. Andersson och Kerstin 
Enflo; opponent: Rui Esteves, Dept of Economics, Univerisity of Oxford 
(1/6 2018).

Björn Lundberg (Historiska institutionen, Lunds universitet), Naturliga 
medborgare: Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga örnar 
1925–1960. Handledare: Wiebke Kolbe; bitr. handledare: Per Eliasson; 
opponent: Henrik Berggren, Stockholm (20/4 2018).

Elin Låby (ISAK, avdelningen för historie- och medievetenskap HMV, och 
Tema Barn, Institutionen för Tema, Linköpings universitet), Vinnande 
bilder: Teckningstävlingar för barn 1938–2000. Handledare: Bengt Sandin; 
bitr. handledare: Anette Göhtlund; opponent: Joakim Landahl, Institu-
tionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet (27/4 2018).

Robert Nilsson Mohammadi (Historiska institutionen, Stockholms univer-
sitet), Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia. Handle-
dare: Bo Persson; bitr. handledare: Inga Sanner; opponent: Håkan Blom-
qvist, Södertörn (16/3 2018).

Martin Neuding Skoog (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
I rikets tjänst: Krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550. Handledare: 
Kurt Villads Jensen; bitr. handledare: Mats Hallenberg; opponent: Nils 
Erik Villstrand, Åbo (23/3 2018).

Ragni Svensson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Cavefors: 
Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–
1982. Handledare: Henrik Horstbøll; bitr. handledare: Sara Kärrholm 
och Pamela Schultz Nybacka; opponent: Johan Svedjedal, litteraturve-
tenskapliga institutionen, Uppsala (13/4 2018).

Hanna Vikström (Avd. 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; opponent: Mats Ingulstad, the Norwegian University of Science 
and Technology (NTNU) (19/2 2018).

Ola Winberg (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Den statskloka 
resan: Adelns peregrinationer 1610–1680. Handledare: Jan Lindegren; bitr. 
handledare: Margareta Revera; opponent: Fredrik Thisner FHS (18/5 2018).
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Personalförändringar (lärare och forskare) 

Anders Ahlbäck har anställts som biträdande universitetslektor i historia 
vid Stockholms universitet.

Peter K. Andersson antagits som oavlönad docent vid Historiska institutio-
nen i Lund.

Klara Arnberg har anställts som universitetslektor i ekonomisk historia vid 
Stockholms universitet.

Emmy Atterving har anställts som administratör och konferenssamord-
nare på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Helena Bergman har antagits som oavlönad docent i historia på Historiska 
institutionen vid Stockholms universitet.

Joyce Burnett har avslutat sin anställning som gästprofessor på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Rodney Edvinsson har anställts som professor i ekonomisk historia vid 
Stockholms universitet.

Christine Ekholst har anställts som universitetslektor i historia med inrikt-
ning på medeltid vid Uppsala universitet.

Anna Maria Forssberg har antagits som oavlönad docent i historia på Histo-
riska institutionen vid Stockholms universitet.

Håkan Forsell har befordrats till professor i historia vid Stockholms uni-
versitet.

Michael de Haas har avslutat sin anställning som forskare på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Mats Hallenberg har befordrats till professor i historia vid Stockholms uni-
versitet.

Tae Hoon Kim har anställts som postdoktor i energihistoria vid Avd. för 
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH.

Karolina Enquist Källgren har anställts som postdoktor i kunskapshistoria 
vid Historiska institutionen i Lund.

Jonas Liliequist har pensionerats från sin anställning som professor i histo-
ria vid Umeå universitet.

Magnus Linnarsson har antagits som oavlönad docent i historia på Histo-
riska institutionen vid Stockholms universitet.

Fredrik Charpentier Ljungqvist på Historiska institutionen vid Stockholms 
universitet har antagits som Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Col-
legium for Advanced Study (tjänsten förläggs till Historiska institutio-
nen, Stockholms universitet, med start 1 juli 2019). 

Carola Nordbäck har anställts som universitetslektor i historia vid Mittuni-
versitetets avdelning för humaniora.

Johan Pries har anställts som postdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Uppsala.
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Christopher Smith har avslutat sin anställning som forskare på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Anna Storm har anställts som forskare i energihistoria vid Avd. för histo-
riska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH.

Yvonne Svanström har befordrats till professor i ekonomisk historia vid 
Stockholms universitet.

Anna Tegunimataka har anställts som biträdande lektor på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Hans Wallengren har antagits som oavlönad docent i historia vid Lunds 
universitet.

Cecilia Åsberg har anställts som gästprofessor i Science and Technology 
Studies focusing on Gender and Environment vid Avd. för historiska 
studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH.

Övrigt

Peter K. Andersson på Historiska institutionen vid Lunds universitet har 
erhållit pris från Nils Karlebys stiftelse för skånsk kultur och historia.

Avd. för historiska studier, teknik, vetenskap och miljö på KTH har haft 
följande gästforskare under terminen: Jonathan Carruthers-Jones, Ma-
rie Skłodowska Curie Doctoral Research Fellow at the University of 
Leeds (ITN); Stephanie Eifert, PhD Student at the Institute of History, 
Department of Medieval History, TU Darmstadt, KRITIS; Anna Fava, 
University of Naples, Lerici Fellowship; Sebastian V. Grevsmühl, CNRS 
researcher at the Centre de recherches historiques (CRH) in Paris; Claire 
Lagier, PhD Student, RCC Munich (ITN); Hanne Nielsen, PhD Student 
at the University of Tasmania; Jeroen Oomen, PhD Student, RCC Mu-
nich (ITN); Sergio Ruiz, Master’s student at the Environmental Human-
ities Laboratory and research assistant at the Stories and Seeds project. 

Therese Nordlund Edvinsson på Ekonomisk-historiska institutionen vid 
Uppsala universitet har för boken Dynastins kvinnor: Företagarfamiljen 
Ekman under tidigt 1900-tal (Lund: Nordic Academic Press 2017) fått ut-
märkelsen ”Årets Göteborgsbok 2017”, ett hedersomnämnande som tas 
fram i samarbete mellan Göteborgs hembygdsförbund, Göteborgs stads-
museum, Göteborgs stadsbibliotek, Riksarkivet och Landsarkivet.

Mari Eyice på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
fått Kungl. Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium på 
125 000 kr för läsåret 2018–2019.

Yvonne Hirdman på Historiska institutionen vid Stockholms universitet 
har fått Lars Salvius-priset, 2018, för särskilt framstående insatser inom 
forskningskommunikation och populärvetenskap.
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Adam Hjorthén på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
fått Loubatska priset för sin avhandling.

Orsi Husz på Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats 2018 års 
pedagogiska pris vid Uppsala universitet i kategorin ”Lärarinsatser och 
pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”.

Otso Kortekangas på Historiska institutionen vid Stockholms universitet 
har erhållit 200 000 kr av Kungl. Vitterhetsakademien, medel från Stif-
telsen Gunnar och Birgitta Nordins fond, för att skriva om sin avhand-
ling till en bok för en bred publik.

Iva Lučić på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har fått 
Fritz und Helga Exner priset från Südosteuropa Gesellschaft för sin av-
handling.

Aryo Makko på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
valts in i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för internationella 
frågor.

Leos Müller på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har fått 
ett sabbatsstipendium och kommer att tillbringa våren 2019 på Copen-
hagen Business School, Köpenhamn.

Sari Nauman på Historiska institutionen vid Göteborgs universitet har 
tilldelats Per Nyströms vetenskapspris 2017 för sin avhandling. Motive-
ringen lyder: ”Genom sitt originella val av forskningsmetodik har Sari 
Nauman nått nya resultat och uppfyller donators krav på självständighet 
och förmåga att gå nya vägar.”

Bill Sund på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har fått 
pris av Sveriges centralförening för idrottens främjande, SCIF.

Anna Tegunimataka har fått Färs & Frosta Sparbanks pris för bästa avhan-
dling: Trajectories of Integration: Naturalization, Intermarriage and Educa-
tion in Denmark, 1980–2015.

The Posthumanities Hub, under ledning av professor Cecilia Åsberg, har 
flyttat delar av sin verksamhet från Linköpings universitet till Avd. för 
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH med två dok-
torander (varav en vid LiU) och en postdoktor.


