Nytt om historisk forskning
Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av Historisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar huvuddelen av de forskningsmiljöer 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 lärande och kommunikation vid Jönköping University. 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 2020
– juni 2020.
Nya doktorandprojekt
Susanne Berghofer (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet), avhandling inom projektet
”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet: Den
svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995”. Handledare: Johan Svanberg; bitr. handledare: Fia Sundevall.
Suvi Heikkuri (Institution för ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk historia, Göteborgs universitet), ”Occupational structure and
skill composition of the Swedish labor markets, 1870–2010”. Handledare:
Svante Prado.
Malin Jonsson (Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö
universitet), ”Berättade liv – studier av immigranters livsberättelser”.
Handledare: Johan A. Lundin.
Kristin Mikalsen (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap/historia, Karlstads universitet), ” Beretninger i blod og stein: Minneshistorie
på Finnskogen”. Handledare: Martin Stolare; bitr. handledare: Stefan
Backius.
Kondwani Happy Ngoma (Institution för ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk historia, Göteborgs universitet), ”The State and
Enterprise in an Age of Empire and Decolonisation: A Study on Business
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Development and Risk Management in Mining in Northern Rhodesia,
1928 to 1968”. Handledare: Oskar Broberg.
Linn Ternsjö (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
ämne ej bestämt. Handledare: Ellen Hillbom; bitr. handledare: Cristina
Chaminade.
Liubov Timonina (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö, KTH), idrotts-/friluftshistorisk avhandling inom forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Handledare: Sverker Sörlin; bitr.
handledare: Susanna Hedenborg.
Mattias Warg (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet), ”Från rojalister och patrioter till liberaler och konservativa: Begrepp och kontext i Sverige 1778–1848”. Handledare: Samuel Edquist; bitr. handledare: Carola Nordbäck.
Sofi Vedin (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap/historia, Karlstads universitet), ”En alternativ klasskamp: Klassformationer och motstånd i hembiträdesyrket 1890–1940”. Handledare: Hanna Enefalk; bitr.
handledare: Martin Åberg.
Övriga nya forskningsprojekt och anslag
Matilda Baraibar (projektledare), Lisa Deutsch och doktorand (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms
universitet), ”Unequal exchange and agrofood globalization: Nitrogen,
soybeans and Latin America”, 2020–2023 (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse).
Magnus Bohman (Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå universitet),
”Elitprojekt eller gräsrotsorganisering? Lantbrukets nya organisationsformer och den samhällsekonomiska omvandlingen. Sverige ca 1800–
1870”, 2021–2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Alexandra Ceremeno (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Building up faith: The relationship between church building and
pre-industrial population. Sweden 1200–1810”, 2020–2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Martin Dackling, Brita Planck & Göran Ulväng (historiska institutionen,
Lunds universitet), ”Att ’conservera godzen widh släkten’: Fideikomiss
i Sverige 1643–2020”, 2020–2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Susanna Fellman (Institution för ekonomi och samhälle, avdelningen för
ekonomisk historia, Göteborgs universitet), ”Understanding international cartels in the 20th century: Tracing size and scope” (Jan Wallanders
och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse).
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Björn Hasselgren (Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala universitet), ”Stjernsunds Slott och Göta Kanal-projektet”, 2020–2021 (Kungl.
Vitterhetsakademien).
Lisa Hellman (Historiska institutionen, Lunds universitet), Pro Futura forskare, med start 2021 (Riksbankens Jubileumsfond).
Henric Häggqvist (Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala universitet), ”Malt, hops, yeast, water, and regulatory regimes: Market structure,
profitability, and firm survival in the Swedish beer industry, 1920–1990”,
2021–2024 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Astrid Kander (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
”Europe’s Green Deal: A Climate Club”, 2020–2023 (Handelsbankens
forskningsstiftelser).
Jonas Ljungberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
”Kris och omvandling: Framväxten av finansialisering och marknadisering i slutet av 1900-talet”, 2020–2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Björn Lundberg & David Larsson Heidenblad (Historiska institutionen,
Lunds universitet), ”Kunskap om världen: Barn, global utbildning och
miljöaktivism i Sverige efter 1945”, 2021–2022 (Crafoordska stiftelsen).
Jakob Molinder (Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala universitet), ”Regleringar och arbetsmarknaden i 1800-talets Sverige”, 2020–2023
(Handelsbankens forskningsstiftelser).
Daniel Normark (Institutionen för ekonomisk historiska, Uppsala universitet), ”Techno-Politics of Walking: Continuity and Change of Streets
as Public Space in Urban Europe”, 2019–2023 (Formas). Projektledare:
Martin Emanuel, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH.
Mats Olsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”A
consumer revolution? Evidence from Sweden 1680–1860”, 2020–2023
(Handelsbankens forskningsstiftelser).
Kristin Ranestad (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
”The value of social background, education, academic performance and
work experience: Following the life course of Scandinavian high school,
technical school and university-level graduate cohorts 1880–1920”, 2020–
2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Paulina de los Reyes (projektledare), Stefan Carlén & Lena Sohl (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms
universitet), ”Ung på jobbet: Arbetsmiljö, instabila anställningar och (o)
hållbara arbetsplatser inom detaljhandel”, 2020–2022 (Forte).
Per Anders Rudling (Historiska institutionen, Lunds universitet), Wallenberg Academy Fellow, 2021–2025 (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse).
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Johan Samuelsson (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap/historia, Karlstads universitet), ”Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum: En forskarskola för lärarutbildare i samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst”,
2020–2024 (Vetenskapsrådet). Anslaget är på 40 miljoner och ska finansiera tio doktorander. Två doktorander kommer antas i historia.
Johan Svanberg (projektledare) och Susanne Berghofer (doktorand) (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet), ”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet: Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna
1957–1995”, 2020–2022 (Forte).
Lisa Svanfeldt-Winters (Historiska institutionen, Stockholms universitet),
”Objektivt sett: Experiment, empiri och debatten om jordens form, ca
1849–1890”, 2021–2022 (Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelses
tvååriga stipendium).
Yvonne Svanström (projektledare), Fia Sundevall, Johan Svanberg och Sofie
Tornhill (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet), ”Mellan fritt och ofritt arbete: Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022”, 2020–
2024 (Vetenskapsrådet).
Josef Taalbi (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
”SWINNO 3.0 Betydelsefulla nya svenska produkter och processer 1970
tills nu”, 2020–2025 (Vinnova).
Mikael Wendschlag (Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala universitet), ”Finansinspektionens tillsynsstil 1991–2021”, 2020–2022 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Pär Wikman (Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala universitet),
”Konjunkturinstitutet, Stockholmsskolan och den svenska nationalekonomins omvandling 1927–1955”, 2020–2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Metod- och
begreppsutveckling för en praktikinriktad historia”, 2020–2029 (Vetenskapsrådet). Rådsprofessur.
Cecilia Åsberg (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö, KTH), ”Unga framtidsskapare: Medskapande medieproduktion med unga vuxna kring komplexa klimatutmaningar”, 2020–2023
(Formas).
Disputationer
Prince Young Aboagye (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Inequality and uneven development in Ghana. Handledare: Ellen
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Hillbom; bitr. handledare: Jutta Bolt och Erik Green; opponent: Lindsay
Whitfield, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde universitet (3/4 2020).
Marie Bennedahl (Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet),
Fall in Line: Genus, kropp och minnena av det amerikanska inbördeskriget i
skandinavisk reenactment. Handledare: Cecilia Trenter; bitr. handledare:
Johan Lundin; opponent: Bodil Axelsson, Institutionen för kultur och
samhälle, Linköpings universitet (17/4 2020).
Elin Björk (Institutionen för kultur och samhälle, IKOS, och Institutionen
för Tema, Linköpings universitet), Att bota en prostata: Kastrering som
behandlingsmetod för prostatahypertorfi 1893–1910. Handledare: Ericka
Johnson; bitr. handledare: Maria Björkman; opponent: Christer Nordlund, Umeå universitet (29/11 2019). Tema Teknik och social förändring,
Linköpings universitet.
Paul Borenberg (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet),
Tjänstefolk – Vardagsliv i underordning: Stockholm 1600–1635. Handledare: Pia Lundqvist; bitr. handledare: Martin Linde; opponent: Hanne
Østhus, universitetet i Bonn (5/6 2020).
Fredrik Egefur (Historiska institutionen, Lunds universitet), Gränslösa rörelser för fred 1889–1914: Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk
och liberal fredsaktivism. Handledare: Lars Berggren; bitr. handledare: Eva
Blomberg; opponent: Håkan Blomqvist, Södertörns högskola (13/3 2020).
Inês Félix (Historiska institutionen, Umeå universitet), School Journeys: Ideas and Practices of New Education in Portugal (1890–1960). Handledare:
Anna Larsson; bitr. handledare: Björn Norlin; opponent: Daniel Tröhler
(22/5 2020). Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
Bolette Frydendahl Larsen (Historiska institutionen, Lunds universitet),
Opdragelse og diagnosticering: Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup
Pigehjem 1908–1940. Handledare: Lars Edgren; bitr. handledare: Jesper
Vaczy Kragh; opponent: Bjørn Hamre, Köpenhamns universitet (2020).
Erik Hegelund (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet), Empirical essays on unemployment and
business cycles. Handledare: Rodney Edvinsson; bitr. handledare: Fredrik
N. G. Andersson och Josef Taalbi; opponent: Jan Ottosson, Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala universitet (28/2 2020).
Sandra Hellstrand (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet), Lärlingsfrågan: Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890–1917. Handledare: Pernilla Jonsson;
bitr. handledare: Mats Morell; opponent: Christian Helms Jørgensen,
Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde universitet (27/3 2020).
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Joel Löw (Institutionen för kultur och samhälle, IKOS, och Institutionen
för Tema, Linköpings universitet), Världen, Sverige och barnen: Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i
mellankrigstidens tidevarv. Handledare: Johanna Sköld; bitr. handledare:
Bengt Sandin; opponent: Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek (5/6 2020). Tema Barn, Linköpings universitet.
Astrid Pajur (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Dress Matters:
Clothes and Social Order in Tallinn, 1600–1700. Handledare: Margaret
Hunt; bitr. handledare: Jonas Lindström; opponent: Janine Maegraith,
Newnham College, University of Cambridge (5/6 2020).
Peter Skagius (Institutionen för kultur och samhälle, IKOS, och Institutionen för Tema, Linköpings universitet), Den offentliga ohälsan: En historisk
studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968–2008. Handledare: Karin Zetterqvist Nelson; bitr. handledare: Francis Lee; opponent:
Solveig Julich, Idéhistoria, Uppsala universitet (14/2 2020). Tema Barn,
Linköpings universitet.
Kristin Wagrell (Institutionen för kultur och samhälle, IKOS, och Institutionen för Tema, Linköpings universitet), ”Chorus of the saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse, 1943–1966.
Handledare: Malin Thor Tureby; bitr. handledare: Johanna Dahlin och
Bodil Axelsson; opponent: Zoë Waxman, Oxford University (28/2 2020).
IKOS, Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet.
Daniele Valisena (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö, KTH), Coal Lives: Italians and the Metabolism of Coal in Wallonia, Belgium, 1945–1980. Handledare: Marco Armiero; bitr. handledare:
Sverker Sörlin; opponent: Don Mitchell, Institutionen för geografi, Uppsala universitet (2/6 2020).
Joakim Wendell (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap/historia, Karlstads universitet), Teaching and Learning Historical Explanation: Teacher and Student cases from Lower and Upper Secondary History.
Handledare: Johan Samuelsson; bitr. handledare: Martin Stolare; opponent: Thomas Nygren, Uppsala universitet (21/2 2020).
Framlagda licentiatavhandlingar
Kenneth Sandelin (Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap/historia, Karlstads universitet), Historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium: En analys av lärares narrationer utifrån
deras tal om sin historieundervisning. Handledare: Martin Stolare; bitr.
handledare: Martin Kristiansson; opponent: Mikael Berg, Högskolan
Dalarna (7/4 2020).
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Personalförändringar (lärare och forskare)
Edouardo Altamura har avslutat sin anställning som postdoktor på ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Christopher Collstedt har befordrats till professor på Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.
Elise Dermineur har anställts som universitetslektor i ekonomisk historia
på Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
vid Stockholms universitet.
Jacob Evertsson har anställts som forskare i historia på historiska institutionen vid Uppsala universitet.
Liesbeth Geeverts har antagits som oavlönad docent i historia vid Lunds
universitet.
Margaret Hunt har anställts som seniorprofessor i historia på historiska institutionen vid Uppsala universitet.
Theresa Johnsson har anställts som forskare i historia på historiska institutionen vid Uppsala universitet.
Omar Karlsson har anställts som postdoktor på ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Tae Hoon Kim har avslutat sin anställning som postdoc i energihistoria på
avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.
Erik Lindberg har anställts som professor i historia på historiska institutionen vid Uppsala universitet.
Aryo Makko har anställts som professor i historia vid Stockholms universitet.
Hana Nielsen har avslutat sin anställning som postdoktor på ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet.
Sara Ellis Nilsson har uppdrag som studierektor i historia på institutionen
för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet.
Daniel Nyström har anställts som vikarierande universitetslektor i historia
på institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.
Stefan Nyzell har befordrats till biträdande professor i historia på institutionen för samhälle, kultur och identitet vid Malmö universitet.
Andres Palacio har blivit befordrad till lektor på ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Sune Bechman Pedersen har antagits som oavlönad docent i historia vid
Lunds universitet.
Andrés Brink Pinto har antagits som oavlönad docent i historia vid Lunds
universitet.
Lina Rahm, Linköpings universitet, har anställts som Ragnar Holm Fellowship postdoc på två år vid avdelningen för historiska studier av teknik,
vetenskap och miljö, KTH.
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Jonas Sjölander har anställts som universitetslektor i historia på institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet.
Anna Sténs har antagits som docent i historia vid Umeå universitet.
Anna Storm har avslutat sin anställning som forskare på avdelningen för
historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, och tillträder
en professur i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.
Fia Sundevall har anställts som universitetslektor i ekonomisk historia på
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid
Stockholms universitet.
Ragni Svensson har anställts som universitetslektor i förlagskunskap på historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Cecilia Trenter har anställts som lektor i historia på institutionen för samhälle, kultur och identitet vid Malmö universitet.
Malin Thor Tureby har anställts som lektor i historia på institutionen för
samhälle, kultur och identitet vid Malmö universitet.
Paul Warde, School of History, University of Cambridge, har anställts som
gästprofessor på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö, KTH.
Övrigt
Dimitry Arzyutov, doktorand i ERC-projektet GRETPOL (Greening the
Poles) vid för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH,
har tilldelats Ab Imperio Quarterly Award för bästa artikel om Eurasien:
”The Etnos Archipelago: Sergei M. Shirokogoroff and the Life History of
a Controversial Anthropological Concept”, Current Anthropology 60(6)
(2019) s. 741–773.
Leonoor Zuiderveen Borgesius, doktorand vid Institutt for kulturstudier
og orientalske språk, Oslo universitet, har varit har varit gästforskare på
avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH,
under vårterminen 2020.
Louis Fagon, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, har varit
gästforskare på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö, KTH, under vårterminen 2020.
Emil Flatø, doktorand vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk,
Oslo universitet, har varit gästforskare på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, under vårterminen 2020.
Lisa Hellman, historiska institutionen vid Lunds universitet, har fått The
Frank Broeze prize av International Maritime History Association, IMHA.
Niri Ragnvald Johnsen, doktorand vid universitetet i Agder, har varit gästforskare på Samtidshistoriska institutet, Institutionen för historia och
samtidsstudier, vid Södertörns högskola, under vårterminen 2020.
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Artur Maron, doktorand vid universitetet i Wrocław, har varit gästforskare
på Samtidshistoriska institutet, Institutionen för historia och samtidsstudier, vid Södertörns högskola, under vårterminen 2020 (biträdande
handledare Andrej Kotljarchuk, Södertörns högskola).
Leos Müller, professor i historia, särskilt i maritim historia, på historiska
institutionen vid Stockholms universitet har fått Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Litteraturpris, 2020.
Sami Oitinen, postdoktor vid Helsingfors universitet, har varit gästforskare
på Samtidshistoriska institutet, Institutionen för historia och samtidsstudier, vid Södertörns högskola, under vårterminen 2020.
Beatriz Martinez Ruiz, doktorand i vetenskapshistoria vid Université Sorbonne, Paris, har varit gästforskare på avdelningen för historiska studier
av teknik, vetenskap och miljö, KTH, under vårterminen 2020.
Andrei Stsiapanau, European Humanities University, Minsk, Fellow in the
Swedish Institute Visby Scholarship Program for Senior Researchers, har
varit gästforskare på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, under vårterminen 2020.
Programledaren för Vetenskapsradio historia och journalisten Tobias Svanelid har utsetts till hedersdoktor i historia vid Stockholms universitet
för sina insatser för att förmedla historievetenskapliga rön till den breda
allmänheten.
Hedvig Widmalm på institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala universitet har fått Geijers historiska pris 2019 för sin avhandling Exploring
the Mores of Mining: The Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724.
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) avslutades 2019-12-31. Verksamheten finns nu inom den nya institutionen för
kultur och samhälle (IKOS) som bildades 2020-01-01.
Professor Bengt Lindskogs fond delar ut priset för en värdefull medicinsk
studie inom området hälso- och medicinhistoria. Priset 2020 gick till
Elin Björk som disputerade på Tema T vid Linköpings universitet.
Centrum för Kunskapshistoria (LUCK) har inrättats på Historiska institutionen vid Lunds universitet. Föreståndare är Johan Östling. Biträdande
föreståndare är Anna Nilsson Hammar och David Larsson Heidenblad.
Nätverket för de internationella relationernas historia har den 1 mars 2020
ombildats till Hans Blix centrum för de internationella relationernas
historia. Aryo Makko har utsetts till föreståndare för perioden 2020–
2023. Syftet med centrumet är att initiera ny och stimulera pågående
historisk forskning om Sveriges utrikespolitik och landets roll i världen
samt om bilaterala och multilaterala relationer, folkrätten, internationella organisationer och det internationella systemet i stort.
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STREAMS, internationell konferens i Environmental Humanities, som
skulle ha hållits vid Avdelningen för historiska studier och KTH Environmental Humanities Laboratory i augusti 2020 med ca 500 deltagare,
har på grund av coronapandemin flyttats fram till 3–7 augusti 2021. I
stället genomförs en ”Streaming STREAMS” teaser online conference
5–7 augusti 2020 som inledning till en årslång serie aktiviteter online
fram till STREAMS 2021: <https://www.meetstreams.com>.
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