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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 forskningsmil-
jöer inom ämnena ekonomisk historia och historia i Sverige som har egen 
forskarutbildning i endera av eller båda ämnena, Institutionen för studier 
av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet, avdelningen 
för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH, Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet samt 
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier på Högskolan för lä-
rande och kommunikation vid Jönköping University. Ambitionen har varit 
att tillhandahålla en så aktuell och samlad information som möjligt beträf-
fande 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 2019 
– januari 2020.

Nya doktorandprojekt 
Jonatan Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-

sitet), ”Intern migration under Sveriges industrialisering, ca 1860–1940”. 
Handledare: Mats Morell; bitr. handledare: Jakob Molinder.

Daniela Dahl (ISAK: Historia och Tema Kultur och samhälle, Linköpings 
universitet), ”Historieskrivning, temporalitet och minne i den tidiga 
kvinnorörelsen i Sverige”. Handledare: Eva Hemmungs Wirtén; bitr. 
handledare: Anna Friberg & Sofia Gustafsson.

Trine Gaarde Outzen (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Som 
et smukt, glat æble i hvis rådne indre, en orm gnaver”: Pietistiske syn på 
spirituel og fysisk sundhedspraksis omkring 1700”. Handledare: Hanne 
Sanders; bitr. handledare: Anna Nilsson Hammar.

Christian Hohenthal (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att 
forma makten och dess ritualer: Framställningen av maktskapande ri-
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tualer i svenska krönikor från 1400- och 1500-talet.”. Handledare: Henrik 
Ågren; bitr. handledare: Christine Ekholst.

Björn Holm (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Conspira-
cism or Global History? Jesuit historians and revolution in the Hispanic 
realm (1920–1940)”. Handledare: Margaret Hunt; bitr. handledare: Mag-
nus Lundberg.

Johan Larson Lindal (ISAK: Historia och Tema Kultur och samhälle, Lin-
köpings universitet), ”Organiserade kompositörer av konstmusik i Skan-
dinavien 1913–1940”. Handledare: Eva Hemmungs Wirtén; bitr. handle-
dare: Martin Fredriksson & Ingemar Grandin.

Rikke Lie Halberg (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Labour in 
the Danish West Indies after 1848: Rebellion, Representation and Mem-
ory”. Handledare: Ulf Zander; bitr. handledare: Joachim Östlund.

Elisabeth Lindberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), ”Kapitalregleringar i svensk ekonomisk politik 1939–1989”. Handle-
dare: Jan Ottosson; bitr. handledare: Ylva Hasselberg.

Ellen Lindblom (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
”Brukens roll i laga skiftesprocessen: Arrenden, hushåll och brukandet 
av jord 1810–1880”. Handledare: Mats Morell; bitr. handledare: Marja  
Erikson.

Sofie Lindeberg (ISAK: Historia och Tema Kultur och samhälle, Linköpings 
universitet), ”Pälsen – älskad och utskälld: En studie om pälsmode och 
djurrätt”. Handledare: Malin Thor Tureby; bitr. handledare: Anna Fri-
berg & Hans Nilsson.

Victoria Martinez (ISAK: Historia och Tema Kultur och samhälle, Lin-
köpings universitet), ”Afterlives – Histories of Women Concentration 
Camp Survivors in Sweden”. Handledare: Malin Thor Tureby; bitr. hand-
ledare: Johanna Dahlin.

Arvand Mirsafian (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), ”Makten över vetenskapen: Forskning, pengar och ideologi i efter-
krigstidens Sverige”. Handledare: Ingemar Pettersson; bitr. handledare: 
Daniel Normark.

Anton Öhman (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Witnessing 
Nuclear Weapons Tests: Activist Tactics and Authority of Science in the 
Cold War era”. Handledare: Johan Östling; bitr. handledare: Lina Sturfelt.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 
Linda Andersson Burnett (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuni-

versitetet), ”Collecting Humanity: Prehistory, Race and Instructions for 
’Scientific’ Travel, c. 1750–1850”, 2019–2023 (Vetenskapsrådet). Projektle-
dare. Medverkar gör Bruce Buchan, Griffith University, Australien.
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Linda Andersson Burnett (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuni-
versitetet), ”Early Citizen Science: How the public used Linnaean in-
structions to collect the World c. 1750–1850”, 2021–2025 (Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse).

Per Axelsson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), ”Haldi stage 1 – Health and living conditions in Sápmi, Sweden”, 
2020–2022 (Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond).

Mats Benner (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Making Universities Matter – A Knowledge Platform on the 
Role of Universities in Society”, 2019–2023 (Vinnova). Tillsammans med 
Sverker Sörlin, KTH.

Marie Cronqvist (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Mediekun-
skaper och kallakrigsberedskap: Masskommunikationsteorier och medi-
ala praktiker i det psykologiska försvarets tjänst, 1953–1985”, 2020–2022 
(Vetenskapsrådet).

Cristian Ducoing (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Genuine savings: Mot ett alternativ till BNP”, 2020–2023 (Riksbankens 
Jubileumsfond). 

Kerstin Enflo (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
KAW, 2020–2025 (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse). 

Martin Ericsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Vetenska-
pen som försvann? Produktion, gränsdragning och cirkulation inom 
svensk rasforskning ca 1935–1970”, 2020–2022 (Vetenskapsrådet).

Mari Eyice (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Empatins 
yttre gräns”, 2020–2022 (Vetenskapsrådet). Internationell postdoc.

Michelle Gordon (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Krigför-
ingens ’civiliserade’ natur? Brittiska och tyska våldspraktiker i koloniala 
och inomeuropeiska krig under 1800-talet”, 2020–2022 (Vetenskapsrådet). 

My Hellsing (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Gestalta 
kunglighet till vardags: Svensk monarki 1809–1973”, 2020–2022 (Veten-
skapsrådet). 

Ellen Hillbom (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Hushållsteknologi och mänsklig utveckling i låg- och medelinkomst-
länder”, 2020–2023 (Vetenskapsrådet). 

Anton Jansson (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Visioner om 
ett samhälle utan Gud: Ateismens historia i Sverige 1879–1968”, 2020–
2022 (Vetenskapsrådet).

Karin Jonsson (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Shifting Solidarities: A Comparative Study of the Concep-
tual History of International Solidarity in German and Swedish Social 
Democracy, 1968 to 2019”, 2020–2021 (ÖSS).
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Omar Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Hushållsteknologi och mänsklig utveckling i låg- och medelinkomst-
länder”, 2020–2023 (Vetenskapsrådet). 

Timos Karpazouglou (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö, KTH), ”Examining Nature-Society Relations through Urban In-
frastructure”, 2020–2022 (Riksbankens Jubileumsfond). 

Andrej Kotljarchuk (Institutionen för historia och samtidsstudier, Söder-
törns högskola), ”Swedes, emotions and moral diplomacy in the Great 
Terror: Foreign Office’s rescue operation in the Soviet Union, 1937–1938”, 
2020–2022 (ÖSS).

Anna Larsson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), ”Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin”, 2020–2023 
(Riksbankens Jubileumsfond). 

Magnus Linnarsson & Mats Hallenberg (Historiska institutionen, Stock-
holms universitet), ”Olika vägar till väldfärdsstaden: Samhällsservice, 
inkludering och det allmänna bästa i Norden 1870–1920”, 2020–2022 
(Riksbankens Jubileumsfond).

Johannes Ljungberg (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversite-
tet), ”Privacy in early modern Europe: 11 case studies”, 2020–2022 (Dan-
marks grundforskningsråd). Anställd som postdoc i projektet, Köpen-
hamns universitet.

Eleonor Marcussen (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversite-
tet), ”Kolonial infrastruktur och natur: Miljökonsekvenser av järnvägs-
bygget i Indien, ca 1860–1870”, 2020–2023 (Vetenskapsrådet).

Anna Missiaia (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Teknologisk förändring och regional utveckling: Yrkesstrukturens 
sam mansättning i svenska regioner (1640–1900)”, 2020–2023 (Veten-
skapsrådet).

Mats Morell & Marja Erikson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsa-
la universitet), ”Institutionell förändring och agrar-ekonomisk tillväxt: 
Östra Mellansverige 1810–1880”, 2020–2022 (Vetenskapsrådet). 

Torbjörn Nilsson (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Swedes, emotions and moral diplomacy in the Great Ter-
ror: Foreign Office’s rescue operation in the Soviet Union, 1937–1938”, 
2020–2022 (ÖSS). 

Björn Norlin (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), 
”Svenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ung-
domar i 1800-talets Sápmi”, 2020–2022 (Vetenskapsrådet). 

Daniel Normark & Martin Emanuel (Ekonomisk-historiska institutionen, 
Uppsala universitet), ”Gåendets teknopolitik: Kontinuitet och förändring 
av gator som offentliga platser i europeiska städer”, 2019–2023 (Formas). 
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Svante Norrhem & Anna Nilsson Hammar (Historiska institutionen, Lunds 
universitet), ”Det adliga hushållet som akademi”, 2020–2022 (Veten-
skapsrådet). 

Nadezda Petrusenko (Institutionen för historia och samtidsstudier, Söder-
törns högskola), ”Narratives of Revolutionary Struggle and Construction 
of Post-Soviet Identities in Russia (1991–2018), 2020–2021 (ÖSS).

Ingemar Pettersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet), ”Ekonomisk sinneshistoria: Ekonomiseringen av lukt, smak, ljud, 
färg och känsel under det industriella genombrottet i Sverige”, 2020–
2023 (Vetenskapsrådet). 

Pontus Rudberg (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Förin-
telseöverlevandes rehabilitering och integration i Sverige, 1945–1955”, 
2020–2022 (Vetenskapsrådet).

Glenn Sandström & Anders Brändström (Institutionen för idé- och sam-
hällsstudier, Umeå universitet), ”The power of one? – The long-term 
increase in one-person households in Sweden, 1900–2017”, 2020–2022 
(Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond). 

Sverker Sörlin (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Mistra Sport & Outdoors, SPOOR”, 2020–2024 (Mistra). Till-
sammans med Susanna Hedenborg, Malmö högskola.

Birgit Tremml-Werner (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniver-
sitetet), ”Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: Aktörer, praktiker 
och översättningar”, 2020–2023 (Vetenskapsrådet).

Disputationer 
Viktor Englund (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Fångsam-

hället som inte skulle finnas: Överlevnad och anpassning i fängelse under 
åren 1890–1920. Handledare: Dag Lindström; bitr. handledare: Lars Gar-
penhag; opponent: Johan Lundin, Malmö universitet (8/11 2019). 

Alexander Engström (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Olik-
hetens praktiker: Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630–1680. Hand-
ledare: Mikael Alm; bitr. handledare: Karin Sennefelt; opponent: Svante 
Norrhem, Lunds universitet (27/9 2019). 

Johan Ericsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Mål och 
medel: Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975. Handledare: 
Erik Lindberg; bitr. handledare: Andreas Åkerlund; opponent: Susanna 
Fellman, Göteborgs universitet (13/12 2019). 

Viktor Persarvet (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913. Handledare: 
Peter Hedberg; bitr. handledare: Lars Karlsson; opponent: Jari Ojala, 
Jyväskylä (15/11 2019). 
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Julius Probst (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Growth, Factor Shares, and Factor Prices. Handledare: Kerstin Enflo; bitr. 
handledare: Erik Bengtsson; opponent: Kim Abildgren, Monetary Policy 
Dept, Danmarks Nationalbank (18/10 2019).

Avigail Rotbain (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
Könets krona: Representationer av svenska drottningar från stormaktsen-
välde till medborgarsamhälle. Handledare: Göran Malmstedt; bitr. hand-
ledare: Henric Bagerius; opponent: Anna Maria Forssberg, Stockholms 
universitet (30/8 2019). 

Olov Simonsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), God Rests 
in Rwanda: The Role of Religion in the 1994 Genocide in Rwanda. Handle-
dare: Lars M. Andersson; bitr. handledare: Karen Brounéus; opponent: R. 
Scott Appelby, Notre Dame University (14/6 2019).

Lisa Svanfeldt Winter (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
Where Scholars are Made: Gendered Arenas of Persona Formation in Finn-
ish Folkloristics, 1918–1932. Handledare: Kirsti Niskanen; bitr. handle-
dare: Marja-Liisa Keinänen & Annika Berg; opponent: Elise Garritzen, 
Helsingfors (20/9 2019).

Christoffer Åhlman (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Mötet 
med det skrivna ordet: Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet. 
Handledare: Maria Ågren; bitr. handledare: Karin Sennefelt; opponent: 
Åsa Sjögren Karlsson, Umeå universitet (13/9 2019).

Framlagda licentiatavhandlingar
Henrik Skrak (Historiska institutionen, Lunds universitet), Folket moget 

förklarat: Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920–2010. 
Handledare: Lars Berggren; bitr. handledare: Mats Greiff; opponent: Da-
vid Rosenlund, Malmö universitet (13/12 2019). 

Personalförändringar (lärare och forskare) 
Tayana Arakchaa har anställts som postdoc i ERC-projektet Greening the 

Poles (GRETPOL) (två år) på Avdelningen för historiska studier av tek-
nik, vetenskap och miljö vid KTH.

Anders Blomqvist har anställts som forskare på historiska institutionen vid 
Uppsala universitet.

Alexandra López Cermeño har anställts som forskare på Ekonomisk-histo-
riska institutionen vid Lunds universitet.

Miyase Christensen har anställts som forskare 40 procent i H2020-projek-
tet InsSciDE (ett år) på Avdelningen för historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö vid KTH.
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Martin Dackling blivit anställd som biträdande universitetslektor i historia 
vid Historiska institutionen i Lund.

Nils Edling har befordrats till professor i historia vid Stockholms univer-
sitet.

Stefan Eklöf Amirell har anställts som universitetslektor i historia vid Lin-
néuniversitetet.

Martin Ericsson har antagits som oavlönad docent i historia vid Lunds uni-
versitet.

Anna Friberg har anställts som biträdande lektor på ISAK: Historia och 
Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet.

Nikolas Glover har antagits som docent i ekonomisk historia vid Uppsala 
universitet. 

Sofia Gustafsson har antagits till docent på ISAK: Historia och Tema Kul-
tur och samhälle vid Linköpings universitet.

My Hellsing har anställts som forskare på Historiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Janna Holmstedt har anställts som forskningsingenjör på 50 procent vid 
Posthumanities Hub (ett år) på Avdelningen för historiska studier av 
teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Magnus Jiborn har avslutat sin anställning som forskare på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet. 

Roman Khandozhko har anställts som Forskare i ERC-projekten GRET-
POL och NUCLEARWATERS (ett år) på Avdelningen för historiska 
studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Otso Kortekangas har anställts som VR International Postdoc (tre år) på 
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid 
KTH.

Lars Kvarnström har antagits till docent på ISAK: Historia och Tema Kul-
tur och samhälle vid Linköpings universitet.

Stefan Nyzell har befordrats till biträdande professor i historia vid Malmö 
universitet. 

Joel Rudnert har anställts som lektor i historiedidaktik vid Malmö univer-
sitet.

Johanna Widenberg har antagits till docent på Historiska institutionen vid 
Uppsala universitet.

Sam Willner har befordrats till professor på ISAK: Historia och Tema Kul-
tur och samhälle vid Linköpings universitet.

Nina Wormbs har befordrats till professor i teknikhistoria på Avdelningen 
för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.

Joachim Östlund har anställts som universitetslektor i historia på Histo-
riska institutionen vid Lunds universitet.
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Övrigt
Joel Barnes, University of Technology Sydney, har varit gästforskare vid den 

kunskapshistoriska miljön vid Lunds universitet.
Karlstads universitet i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i 

Halmstad har tilldelats ett anslag från Vetenskapsrådet för att inrätta 
en forskarskola för lärarutbildare. Anslaget är på 40 miljoner på fyra år. 
Forskarskolan startar under 2020. Huvudsökande är Johan Samuelsson, 
Karlstads universitet.

Annika Sandén på historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
mottagit Stora historiepriset.

Annika Sandén på historiska institutionen vid Stockholms universitet har 
mottagit Kungl. Gustav Adolfs Akademien pris, ur Sten Carlssons min-
nesfond, för sin forskning.

Hanne Sanders på Historiska institutionen vid Lunds universitet har mot-
tagit Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne.

Ragni Svensson på Historiska institutionen vid Lunds universitet har till-
delats Cliopriset för sin avhandling Cavefors: Förlagsprofil och mediala 
mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982.

Winir 2019 med cirka 160 deltagare ägde rum i september 2019 och arrang-
erades av Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.


