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Förord
Den tryckta bibliografin, som för inte alltför många år sedan var
ett av forskarens förnämsta hjälpmedel, tycks idag leva en alltmer tynande tillvaro i skuggan av en mångfald av elektroniska
biblioteksdatabaser och internetbaserade sökverktyg. Mot den
bakgrunden kan det verka som en anakronism att år 2007 publicera en tryckt bibliografi över svenska avhandlingar i historia
under de senaste tre decennierna. Så är ingalunda fallet.
Trots att alla svenska universitet idag har någon form av sökbar avhandlingsdatabas tillgänglig via Internet är det påfallande
svårt att få fram heltäckande förteckningar över de avhandlingar som under de senaste decennierna lagts fram inom ämnet historia vid de svenska universiteten. Svårigheterna beror dels på
att databaserna vanligen inte sträcker sig längre tillbaks i tiden
än till mitten av 1990-talet, dels på att flera av dem inte anger
om en avhandling med historisk inriktning har lagts fram inom
ämnet historia eller inom något annat ämne - till exempel ekonomisk historia, religionshistoria eller etnologi. Av samma, sistnämnda skäl går det heller inte att via Sveriges nationella bibliotekssystem LIBRIS eller Svensk historisk bibliografi få fram förteckningar över avhandlingarna i historieämnet.
Värdet av föreliggande förteckning över de historiska avhandlingar som lades fram mellan 1976 och 2005 är framför allt historiografiskt och ska ses i relation till tidigare sammanställningar och analyser av svenska historiska avhandlingars inriktning
och karaktär. Kronologiskt ansluter föreliggande bibliografi till
Birgitta Pikwers tidigare publicerade Bibliografi iiver licentiat- och
doktors-avhandlingar i historia 1890-1975 (1980 ). Tillsammans täcker alltså de båda bibliografierna hela perioden från forskarutbildningens i historia etablerande kring 1890 till 2005.
Förhoppningen är att de båda bibliografierna i framtiden ska
kunna slås samman och publiceras i form av en sökbar och regelbundet uppdaterad elektronisk databas.
Jag vill tacka Riksbankens jubileumsfond för generöst bidrag

till tryckningen av denna skrift, liksom Kungl. biblioteket som
har upplåtit sin skriftserie för ändamålet. Johannes Rudberg vid
LIBRIS/Svensk historisk bibliografi har följt arbetet med stort
intresse och engagemang, och jag är mycket tacksam för hans
hjälp och värdefulla synpunkter under hela arbetets gång. Tack
går även till Peter Aronsson som välvilligt ställt sina datafiler
med bibliografier över avhandlingar framlagda mellan 1990 och
2001 till förfogande och till redaktörerna för Historisk tidskrift,
Lars M. Andersson och Jonas Nordin, som genom sitt uttryckliga stöd till projektet bägge har bidragit till att möjliggöra detsamma. Jag vill också tacka mina kollegor vid Historiska institutionen i Göteborg för värdefulla synpunkter på och kritik av
framställningen i det inledande kapitlet. Skulden för de felaktigheter och tillkortakommanden som är närmast oundvikliga i en
publikation av den här typen tillfaller dock naturligtvis enbart
författaren.
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Inledning
Syftet med detta inledande kapitel är att genom en kvantitativ
analys av det bibliografiska materialet belysa några av trenderna
inom svensk historieforskning under de senaste decennierna.
Trots att förfarandet har sina uppenbara begränsningar - framför allt i och med att avhandlingarna bara utgör en begränsad
del av hela den svenska historieforskningen och att kvalitativa
aspekter helt och hållet ligger utanför undersökningsramen - är
förhoppningen att analysen ska tjäna, dels som underlag för
vidare historiografisk forskning och dels för att initiera en diskussion om historieämnets inriktning idag och i framtiden.
Avhandlingar är på flera sätt en speciell genre. Valet av avhandlingsämnen - liksom geografiska undersökningsrum, tidsperioder och perspektiv - är i stor utsträckning avhängigt av de
existerande forskarmiljöernas specialisering liksom av den tillgängliga handledarkompetensen vid de historiska institutionerna. Sett ur det perspektivet skulle man kunna hävda att avhandlingarna relativt väl bör reflektera det historievetenskapliga
landskapet i sin helhet. Å andra sidan - och detta är förmodligen
viktigare - kan man hävda att flera faktorer verkar begränsande
på avhandlingarnas inriktning och karaktär, och att de därför i
flera viktiga avseenden inte är representativa för den historiska
forskningen i stort. Avhandlingen är vanligen det första större
vetenskapliga arbete som en historiker genomför. Mycket av
forskningsprocessen har sålunda karaktär av läroprocess och
inomvetenskaplig socialisering, vilket kan verka negativt på undersökningarnas potential att i någon större utsträckning flytta
forskningsfronten framåt inom det valda ämnesområdet.
Vidare kan doktorsavhandlingen ses som ett gesällprov för
historikern där det gäller för vederbörande att visa att han eller
hon behärskar den historiska forskningens grunder. Detta avspeglar sig ofta i ambitiösa undersökningar av ett omfattande
empiriskt material, vilket tenderar att gå ut över såväl läsvärdet
som de syntetiserande och teoriutvecklande ambitionerna. Slut-
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ligen är avhandlingsarbetet också, förmodligen i större utsträck
ning än historisk forskning i allmänhet, ett ensamarbete där
doktoranden vanligen inte ingår i en större forskargrupp med
möjlighet att förena flera forskningsinsatser i större jämförande
och/eller syntetiskt syftande studier.
Med dessa begränsningar i bakhuvudet kan en historiografisk
analys av avhandlingarnas inriktning ändå ha ett betydande vär
de. Doktorsavhandlingarna utgör en mycket stor del av den to
tala grundforskningen inom historieämnet och kan därför sägas
ge åtminstone en fingervisning om ämnets inriktning i dess hel
het. De 606 posterna i bibliografin utgör vidare ett tydligt av
gränsat och relativt stort kvantitativt material vilket möjliggör
statistisk behandling med avseende på val av tidsepoker, geogra
fisk anknytning, sakområden och särskilda perspektiv, liksom
avhandlingarnas omfång och språk samt författarnas kön.
En stor mängd korstabuleringar och statistiska analyser har
gjorts av det bibliografiska materialet utifrån en lista av mer
eller mindre troliga hypoteser. Här redovisas ett urval av analy
serna, dels i den löpande texten, dels i tabell- och diagramform.
I många fall kunde inga anmärkningsvärda resultat eller statis
tiska samband påvisas utifrån de kvantitativa analyserna; till
exempel tycks det inte finnas något samband mellan avhand
lingsförfattarnas kön och avhandlingarnas omfång. För att inte
trötta läsaren har de flesta av dessa resultatlösa analyser uteläm
nats.
I flera fall är det statistiska underlaget år för år alltför ringa
för att några meningsfulla slutsatser ska kunna dras utifrån ma
terialet. Därför har undersökningsperiodens trettio år delats in i
sex femårsperioder som ligger till grund för de flesta analyserna
med avseende på till exempel avhandlingarnas tidsepok, geogra
fiska undersökningsrum och sakområde.
De statistiska observationerna diskuteras mot bakgrund av
tidigare kvantitativa analyser av forskarutbildningen och av
handlingarnas inriktning, särskilt de som tidigare publicerats av
Conny Blom (1980) och Peter Aronsson (1997 och 2003). Det
begränsade utrymmet tillåter dock inte någon mer djupgående
analys av de mer specifika orsakerna till de observerade trender
na och förhållandena. I den relativt lilla miljö som det svenska
historikersamhället utgör står orsakerna till olika trender och .
förändringar ofta att finna i olika specifika lokala, fiskala
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och/eller personrelaterade förhållanden - till exempel i tilldelningen av större projektmedel eller i enskilda handledares/professorers inflytande. Ambitionen här har dock inte varit så
mycket att i detalj belysa sådana aspekter, utan snarare att belysa och tolka de mer generella historiografiska tendenserna och
relatera dessa till såväl inom- som utomvetenskapliga faktorer.
AVHANDLINGARNAS ANTAL OCH DISPUTA1'IONSORT

Bibliografin förtecknar de godkända doktorsavhandlingarna i
ämnet historia framlagda i Sverige under perioden 1976-2005
jämte ett urval av avhandlingar från Institutionen för tema vid
Linköpings universitet under samma period. Under perioden
försvarades framgångsrikt totalt 606 avhandlingar, ett antal som
betydligt överstiger de 44 7 som tidigare har förtecknats av Birgitta Pikwer i Bibliografi ö"ver licentiat- och doktors-avhandlingar i
historia 1890-1975. Att antalet avhandlingar framlagda under de
trettio åren mellan 1976 och 2005 överstiger antalet för den tidigare, nästan tre gånger så långa, tidsperioden visar på den kraftiga expansion som forskarutbildningen i historia (liksom universitetsväsendet i allmänhet) genomgått sedan 1960-talet.
Efter en svacka till följd av minskade resurser till universiteten i början av 1980-talet ( diagram 1) fortsatte den på 1970-talet
inledda expansionen. Redan mot slutet av 1980-talet hade antalet disputationer återhämtat sig
det följande decenniet passerades 1970-talets nivåer med råge. Expansionen fortsatte under 2000-talets första år, och under perioden 2001-2005
lades inte mindre än 176 avhandlingar fram, i genomsnitt 35 per
år. Som jämförelse kan nämnas att detta var mer än sex gånger
fler än genomsnittet under 1960-talet.1
Det är vanskligt att utifrån de statistiska uppgifterna
några långtgående slutsatser beträffande effekterna av 1997 års
forskarutbildningsreform på antalet disputationer. Det kan förefalla anmärkningsvärt att ingen avmattning märks i antalet disputationer under de sista åren av undersökningsperioden då
1997 års reform kunde antas ha fått fullt genomslag. Tvärtom
har det aldrig tidigare i ämnets historia lagts fram så många
avhandlingar som under 2004 - 43 stycken. Även 2005 uppvisade ett större antal disputationer, 35 stycken, än något år före
2004.
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Diagram 1. Antal godkända doktorsavhandlingar framlagda vid de historiska institionerna (eller
motsvarande) i Sverige 1976-2005. Femårsintervaller.

Det är troligt att ökningen av antalet disputationer under den
sista femårsperioden till största delen kan förklaras med de betydande ansträngningar som på flera håll gjordes för att få "äldre"
doktorander - med vilket här avses sådana som varit aktiva längre än de fyra år som forskarutbildningen förväntades ta - att
slutföra sina avhandlingsarbeten. Den resulterande "puckeln" i
antalet disputationer tycks dock ha infallit, eller förväntas infalla, vid något olika tidpunkter vid de olika lärosätena. I Linköping, Lund och Uppsala märks den redan kring 2001-2002,
medan den i Stockholm inföll mellan 2003 och 2005, och i Göteborg förväntas den infalla 2006-2007 ( om än något mindre
markerat). 2
Ytterligare två faktorer kan identifieras som bidragande till
det höga antalet disputationer under de sista åren av undersökningsperioden trots den kraftiga neddragning av antagningen
till forskarutbildningen som vid de flesta lärosäten skedde i kölvattnet av 1997 års reform.3 Det första skälet är att flera nya
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institutioner vid vilka forskarutbildning i historia bedrivs tillkom. Minskningen vid de gamla lärosätena från 2003 uppvägdes
sålunda i någon mån av att sammanlagt 14 avhandlingar lades
fram vid de nya universiteten i Vaxjö och Örebro mellan 2003
och 2005. Under de kommande åren kan siffrorna även förväntas påverkas positivt av den forskarskola i historia som 2001
startades vid Lunds universitet i samarbete med Vaxjö universitet och högskolorna i Malmö och Södertörn.4
Det andra skälet är att genomströmningstakten på forskarutbildningen tycks ha ökat något. Enligt Statistiska centralbyrån
var nettostudietiden hos de som 2004 tog doktorsexamen inom
de humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena 10,4 terminer (median) vilket var 0,4 terminer kortare än
under läsåret 1999/2000.s Minskningen kan vid en första anblick tyckas försumbar, men eftersom knappast någon doktorand avlade sin examen på kortare tid än de stipulerade åtta terminerna torde minskningen av medianen innebära en inte helt
obetydlig minskning av den tid som ägnas åt forskarutbildningen utöver den stipulerade.
Vad beträffar disputationsorterna så var den viktigaste förändringen under perioden att fyra nya lärosäten lades till de fyra
"gamla" institutionerna: Umeå, där den första avhandlingen i
historia lades fram 1977, Linköping (1985), Vaxjö (2001) och
Örebro (2001). Samtidigt ökade också disputationsfrekvensen
vid tre av de fyra gamla universiteten, Göteborg, Lund och
Stockholm. Av de äldre universiteten var det endast Uppsala
vars disputationsfrekvens minskade i absoluta tal från 1970-talet
och fram till mitten av 1990-talet, varefter en viss ökning åter
skedde. I ett längre perspektiv kan Uppsalas nedgång ses som
fortsättningen på en utveckling som inleddes redan under mellankrigstiden då Uppsalas ställning som den helt dominerande
disputationsorten - med runt 70 procent av disputationerna
under 1900-talets första årtionden - kom att utmanas av Lund,
Göteborg och Stockholm.
AVHANDLINGSFÖRFATTARNAS KÖN

Den ökning av andelen kvinnliga avhandlingsförfattare som
inleddes i början av 1970-talet fortsatte utan avbrott under perioden 1976-2005, och under den sista femårsperioden
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2001-2005 var 42,6 procent av avhandlingsförfattarna kvinnor
( diagram 2 ). Under perioden som helhet utgjorde de 197 kvinnorna dock endast en knapp tredjedel (32,4 procent) av de 608
avhandlingsförfattarna. 6
De ackumulerade procenttalen döljer en viss variation mellan
de olika lärosätena (tabell 1). Framför allt uppvisar de nytillkomna lärosätena Umeå och Linköping en jämnare könsfördelning än de fyra "gamla" universiteten. (Vad beträffar Växjö och
Örebro är underlaget alltför litet för att några slutsatser ska
kunna dras.) Under perioden som helhet låg andelen kvinnor på
42,6 procent vid båda universiteten, alltså tio procentenheter
högre än det totala genomsnittet för alla lärosäten.
Skillnaden bestod även under den senare delen av perioden
och var alltså inte bara ett utslag av att en större andel av disputationerna i Linköping och Umeå ägde rum under den senare
halvan av undersökningsperioden då könsfördelningen överlag
var jämnare än under den tidigare delen. Under de sista tio åren,
Andel kvinnor(%)
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Diagram 2. Andel kvinnliga avhandlingsfiirfattare i procent. Femårsperioder.
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Kön
Universitet
Göteborg

kvinna

man

Total

Antal
Andel inom universitetet

21
29,2%

51
70,8%

72
100,00%

Linköping

Antal
Andel inom universitetet

26
42,6%

35
57,4%

61
100,00%

Lund

Antal
Andel inom universitetet

38
28,1%

97
71,9%

135
100,00%

Stockholm

Antal
Andel inom universitetet

38
30,2%

88
69,8%

126
100,00%

Umeå

Antal
Andel inom universitetet

23
42,6%

31
57,4%

54
100,00%

Uppsala

Antal
Andel inom universitetet

45
31,5%

98
68,5%

143
100,00%

Växjö

Antal
Andel inom universitetet

3
25,0%

9
75,0%

61
100,00%

Örebro

Antal
Andel inom universitetet

3
60,0%

2
40,0%

5
100,00%

Total

Antal
Andel inom universitetet

197
32,4%

411
67,6%

608
100,00%

Tabell 1. Andel kvinnliga respektive manliga avhandlingsförfattare fördelat på de olika lärosätena, 1976-2005

mellan 1996 och 2005, var andelen kvinnliga disputander i Linköping 51,2 procent och i Umeå 44,8 procent, medan Göteborg,
Lund, Stockholm och Uppsala samtliga låg kring 40 procent
eller något under.
Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på. Umeå har en
relativt jämn könsfördelning bland professorerna (en kvinna och
två män) och de docentkompetenta lärarna (två kvinnor och två
män). För Linköpings del kan man tänka sig att det har en viss
betydelse att professorn i historia är en kvinna (Marie C. Nelson). Det ska dock noteras att lärarkåren där för övrigt är starkt
manligt dominerad.7
Även om antalet manliga disputander fortfarande överstiger
antalet kvinnliga disputander framstår ökningen av andelen
kvinnor vid samtliga lärosäten som en stor och betydande förändring under undersökningsperioden. Inte ens Uppsala
universitet, där 38,5 procent av disputanderna mellan 1996 och
2005 var kvinnor, kan idag utifrån det statistiska materialet beskyllas för att, som Conny Blom uttryckte det 1980, framstå som
"särskilt konservativt och kvinnofientligt." 8
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AVHANDLINGARNAS TIDSANKNYTNING

Beträffande tidsanknytningen så fortsatte den ökning av intresset för 1900-talets historia som inleddes kring mitten av förra
århundradet, och under den sista tioårsperioden behandlade
drygt 45 procent av avhandlingarna i huvudsak perioden efter
1914 - att jämföra med cirka 34 procent i början av 1970-talet.9
Den relativa andelen avhandlingar som behandlade medeltiden,
tidigmodern tid (1500-1815) och perioden 1815-1914 minskade
samtliga med några procentenheter vardera under perioden. På
grund av den stora ökningen av antalet avhandlingar innebar
detta dock att betydligt fler avhandlingar skrevs om både tidigmodern tid och perioden 1815-1914 mot slutet av undersökningsperioden jämfört med tidigare. Intresset för forntiden fortsatte, liksom tidigare, att vara försumbart; endast två avhandlingar under perioden behandlade denna epok.
Intresset för medeltidshistoria fortsatte, som det gjort sedan
1950-talet, att minska under perioden, åtminstone sett till den
Antal avhandlingar

200
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150

100
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Diagram 3. Avhandlinganas tidsanknytning, 1976-2005. Femårsintervaller.
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relativa andelen avhandlingar. Under den sista tioårsperioden
var andelen 3,8 procent - att jämföra med 1950-talets dryga
tjugo procent. Sett till absoluta tal var siffrorna dock mer stabila, vilket innebär att det, precis som på 1950-talet, producerades
i genomsnitt ungefär en medeltidsavhandling om året under
hela undersökningsperiodens trettio år. Det kan förmodas att
det relativt sett minskade intresset för medeltidshistoria sedan
1900-talets mitt till en inte obetydlig del hänger samman med
de minskade latinkunskaperna bland de historiestuderande.
De starka forskningsmiljöer som fanns ( och finns) vid de
olika universiteten reflekteras - tillsammans med avståndet eller
närheten till olika arkiv och andra samlingar av källmaterial - i
skillnaderna mellan de olika lärosätena beträffande avhandlingarnas tidsanknytning ( tabell 2 ). Sålunda var andelen medeltidsavhandlingar större i Göteborg (13,9 procent) än i landet som
helhet och andelen avhandlingar om tidigmodern tid var större
i Uppsala (31,7 procent). Umeå uppvisade med 38,9 procent avhandlingar om. perioden 1815-1914 en stark forskningsmiljö
med inriktning på 1800-talshistoria, medan
nyaste miljöerna,
Linköping,
och Örebro, alla framstod som starkt samtidsorienterade
hälften av alla avhandlingar inriktade
1900-talet.

Universitet

Epok
Tidigmodern tid
10
13,9%

18151913

1914-

Ej

Antal
Andel inom universitet

2
2,8%

Medeltid
10
13,9%

Linköping Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

0
0,0%

5
8,2%

20
32,8%

36
59,0%

Lund

Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

5
3,7%

31
23,1 %

36
26,9%

61
1
45,5% 0,7%

134
100,00%

Stockholm Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

5
4,0%

34
27,0%

30
23,8%

57
45,2%

0
0%

126
100,00%

Umeå

Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

0
0,0%

15
27,8%

21
38,9%

18
33,3%

0
0%

100,00%

Uppsala

Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

8
5,6%

45
31,7%

46
32,4%

43
30,3%

0
0%

72
100,00%

Växjö

Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
16,7%

10
83,3%

0
0%

72
100,00%

Örebro

Antal
Andel inom universitet

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
40,0%

3
60,0%

0
0%

72
100,00%

Total

Antal
Andel inom universitet

2
0,3%

28
4,6%

140
23,1 %

181
29,9%

254
1
41,9% 0,2%

Göteborg

Forntid

Total

24
33,3%

tid
26
0
36,1 % 0,0%

72
100,00%
61
100,00%

0
0%

Tabell 2. Avhandlingarnas tidsanlenytningfördelat på de olika lärosätena, 1976-2005.

72

606
100,00%
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Ur ett inomvetenskapligt perspektiv skulle man kunna tänka
sig att förskjutningen mot mer samtidshistoria (med vilket här
avses hela perioden efter 1914) kunde vara en följd av valen av
sakområden, till exempel så att ett ökat intresse för socialhistoria skulle-manifestera sig i en ökad andel avhandlingar om moderna sociala företeelser och grupper. Emellertid finns det, med
undantag för det i sammanhanget relativt lilla antalet historiografiska och liknande undersökningar som till största delen
(76,5 procent eller 13 stycken) behandlade perioden efter 1914,
ingen tydlig korrelation mellan de förändringar som skett beträffande valen av sakområden och avhandlingarnas tidsanknytning. Vad beträffar det minskade intresset för utrikespolitisk
historia (se nedan) var sambandet istället det omvända: majoriteten av de avhandlingar som behandlade utrikespolitiska frågeställningar (63,5 procent) behandlade 1900-talshistorien. Inte
heller de förskjutningar i avhandlingarnas geografiska avgränsningar som skedde under perioden kan förklara det ökade intresset för 1900-talshistorien. Snarare kunde nedgången för modern internationell historia sedan 1970-talet (se nedan) förväntas påverka det ackumulerade antalet avhandlingar med 1900talsämnen negativt, vilket alltså inte är fallet.
Man skulle också, fortfarande ur ett inomvetenskapligt perspektiv, kunna spekulera i om inte det vidgade källbegreppet
under senare år har verkat i riktning mot mer samtidsinriktade
studier. Det förefaller emellertid mer troligt att orsakssambandet är det omvända, det vill säga att den ökade inriktningen mot
samtidshistoria har uppmuntrat historiker att basera sina studier på andra typer av källmaterial än de traditionella, till exempel
massmediamaterial, intervjuer och icke-språkliga källor.
Orsakerna till det ökade intresset för samtidshistoria under
det senaste halvseklet står förmodligen framför allt att finna i de
utom(historie )vetenskapliga sammanhangen. De ökade kraven
från statliga och andra samhälleliga aktörers - inklusive massmedia med dess vanligen starka samtidsinriktning - sida på att
forskningen ska vara samtidsrelevant och instrumentellt användbar, har troligen bidragit till att uppmuntra historisk forskning som rör den kronologiskt mer närliggande historien. Denna förklaring stämmer också med den gängse bilden av att nya
universitet och högskolor - såsom de mest samtidsinriktade miljöerna Linköping, Växjö och Örebro - tenderar att ha mer kon-

takter med det omgivande samhället än de äldre universiteten.
I relation till kraven på instrumentalitet och samhällsrelevans
har utmaningen - eller, som det ibland tycks betraktas i historikerkretsar, hotet - från samhällsvetenskaperna, framför allt sedan 1960-talet, förmodligen också bidragit till att
historieämnet mot större samtidsinriktning. I den hårda konkurrensen
om forskningsanslag och andra resurser mot slutet av undersökningsperioden tycktes ämnen som inte omedelbart anknöt till
samtiden ofta ha haft svårt att hävda sig, till skillnad från flera,
ofta brännbara ämnen med 1900-talsanknytning som av politiker och samhället i stort upplevdes ha större betydelse för samtiden.10 Sett ur det perspektivet kanske det ökade intresset för
samtidshistoria under senare år kan ses som en kollektiv överlevnadsstrategi bland historikerna - samtidigt som slagsidan
mot samtidshistorien och de korta tidsperspektiven naturligtvis
riskerar att tränga undan en av historikernas viktigaste specialiteter och raison d'etre: att bidra till en ökad förståelse för samtiden genom att belysa de långa historiska perspektiven och
utvecklingslinjerna. 11
Det är vanskligt att dra några slutsatser om effekterna av 1997
års forskarutbildningsreform för avhandlingarnas tidsanknytning. I den mån några effekter av reformen kommer att visa sig
under de kommande åren kan dessa förväntas bestå i en ytterligare förstärkning av trenden mot mer samtidsorienterad historieforskning. Skälet skulle då framför allt vara det faktum att
utrymmet för den typ av tidskrävande källstudier som ofta är
förknippade med äldrehistorisk forskning har krympt betydligt
i och med reformens
på snabbare genomströmning i forskarutbildningen,
AVHANDLINGARNAS GEOGRAFISKA ANKNYTNING

Den mest slående utvecklingen vad beträffar avhandlingarnas
rumsanknytning är den kraftiga ökningen av avhandlingar som
berör svensk historia, sett både till absoluta tal och till andelen
av alla avhandlingar. Som framgår av diagram 4 gällde den kraftiga ökning av antalet avhandlingar som skedde efter det tidiga
1980-talets nedgång nästan uteslutande avhandlingar som behandlade svensk historia, medan övriga områden ( med en ganska betydande statistisk variation på grund av de förhållandevis
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låga talen) höll sig kring ungefär samma absoluta tal perioden
igenomo
Under periodens sista tio år, mellan 1996 och 2005, behandlade 77,8 procent av avhandlingarna renodlat svenska förhållanden ( vilket alltså inte inbegriper nordiska jämförande studier
eller svenska gränsöverskridande ämnen), jämfört med 58,5 procent i periodens inledningsskede" Även i det längre historiografiska perspektivet ter sig den förstnämnda andelen som anmärkningsvärt hög; Bloms genomgång visar att endast under ett tidigare decennium, 1940-talet, var andelen avhandlingar som behandlade svensk historia lika hög eller något högre ( drygt 80
procent)" 12
Förutom att ökningen av antalet avhandlingar om svensk historia uppenbarligen beror på den kraftiga ökningen av antalet
totala avhandlingar reflekterar det större intresset för svensk
historia också ett behov av att undersöka olika frågeställningar
relaterade till sociala, politiska och kulturella förhållanden i
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samband med Sveriges modernisering under 1800-talet och,
framför allt, 1900-talet. I flera fall - exempelvis beträffande synen på sexualitet, kvinnans position, etniska minoriteters ställning och den socialdemokratiska politiken och ideologin under
1900-talet -har den historiska forskningen också i stor utsträckning haft beröringspunkter med såväl annan, mer samtidsinriktad, humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som aktuella debatter i massmedia och offentligheten.
Parallellt med det ökade intresset för svensk historia minskade relativt sett intresset för internationell historia under undersökningsperioden, något som ter sig anmärkningsvärt mot bakgrund av att globala och gränsöverskridande fenomen har ökat i
betydelse inom i stort sett alla områden under de senaste decennierna. Jag har i ett annat sammanhang mer ingående behandlat
orsakerna till den utvecklingen och vill här endast lyfta fram
några centrala aspekter. 1 3 Till en stor del står orsakerna till det
relativt sett minskade intresset för internationell historia förmodligen att söka, dels i det ökade intresset för populär svensk
historia i kölvattnet på 1990-talets kritik mot historieämnets
förmenta svårtillgänglighet och inåtvändhet, dels i den marginalisering av historieämnet och historiska aspekter som karaktäriserar stora delar av den samhällsvetenskapliga så kallade globaliseringsforskningen.
Det är i sammanhanget värt att notera att många - förmodligen de flesta - av avhandlingarna under perioden tog sitt avstamp i ett internationellt forskningsläge och en internationell
teoribildning. Syftet var dock i det stora flertalet fall teorikonsumerande, det vill säga man använde generella teorier och förklaringsmodeller för att förklara eller belysa det enskilda svenska
fallet och underlät att utifrån detta försöka vidareutveckla eller
modifiera den använda teorin eller begreppen. 1 4 Denna brist på
internationell återrapportering ( som också är relaterad till det
faktum att flertalet avhandlingar skrevs på svenska; se nedan)
tenderade att i vissa avseenden isolera svensk historieforskning
från stora delar av den internationella forskningsfronten inom
ämnet. Jämförande studier mellan svenska och utländska förhållanden var (och är) ovanliga, och den vitala expansionen för så
kallad världshistoria (world history eller global history) som skedde
under perioden i framför allt Nordamerika satte inga djupare
avtryck i svensk historievetenskap. 1 s
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Den internationellt inriktade historieforskningen på avhandlingsnivå var under perioden framför allt koncentrerade till tre
stora miljöer: Göteborg, som framför allt uppvisade en stark
miljö med inriktning på utomeuropeiska förhållanden; Lund,
som bland annat i kraft av sin professur i internationell historia
( ursprungligen empirisk konfliktforskning) producerade hälften
av de europeiskt inriktade avhandlingarna, men även runt en
tredjedel av alla avhandlingar med utomeuropeiska eller gränsöverskridande undersökningsrum, liksom två av tre med annan
internationell inriktning; och Uppsala där inriktningen framför
allt var mot gränsöverskridande och utomeuropeisk historia.
Till skillnad från vad beträffar avhandlingarnas tidsanknytning, där inga relevanta skillnader i fråga om avhandlingsförfattarnas kön kunde iakttas, tycks könsaspekten ha spelat en viss
roll för den rumsliga anknytningen (tabell 3). Kvinnor ägnade
sig i något större utsträckning än män åt svensk historia - av de
avhandlingar som skrevs av kvinnliga historiker handlade 80,2
procent om renodlat svenska ämnen, att jämföra med 68,9 procent av dem som skrevs av män. I motsvarande grad ägnade sig
kvinnor i mindre utsträckning åt de flesta typer av internationell
historia, med undantag av utomeuropeisk historia där skillnaderna mellan män och kvinnor var närmast försumbar.

l<ön
Rum
Sverige

Antal
Andel inom kön

kvinna
158
80,2%

man
283
68,9%

Total
441
72,5%

Svenska gränsöverskridande studier Antal
Andel inom kön

19
9,6%

53
12,9%

72
11,8%

Norden

Antal
Andel inom kön

7
3,6%

22
5,4%

29
4,8%

Europa

Antal
Andel inom kön

1
0,5%

25
6,1 %

26
4,3%

Utomeuropeiska studier

Antal
Andel inom kön

11
5,6%

19
4,6%

30
4,9%

Övriga internationella studier

Antal
Andel inom kön

1
0,5%

8
1,9%

9
1,5%

Ej rum

Antal
Andel inom kön

0
0,0%

1
0,2%

1
0,2%

Total

Antal
Andel inom kön

197
100,0%

411
100,0%

608
100,0%

Tabell 3. Avhandlingsfärfattarnas kon relaterat till avhandlingarnas geografiska anknytning,
1976-2005.

Som framgår av tabell 3 var könsobalansen mest markant beträffande europeisk historia. Av de 26 avhandlingar som under
undersökningsperioden lades fram om renodlat europeiska förhållanden hade endast en - Jasmine Aimaqs For Europe or Empire,
framlagd i Lund 1996 - en kvinnlig författare. 16 Att kvinnor i så
liten utsträckning intresserade sig för europeisk historia ter sig
förvånande, särskilt som skillnaden inte alls var lika markant
beträffande de flesta andra typer av internationell, eller nordisk,
historia. Mycket av den europeiska historieforskningen bedrevs
under perioden vid Historiska institutionen i Lund av forskargrupper med stark manlig dominans bland såväl doktorander
som disputerade forskare. Detta konstaterande säger dock i sig
ingenting om orsakerna till det låga antalet kvinnliga historiker
med europeiska avhandlingsämnen -var den manliga dominansen i sig en orsak till att kvinnor tenderade att inte välja europeiska ämnen eller var den manliga dominansen snarare en följd av
att få kvinnliga forskarstuderande intresserade sig för europeiska frågeställningar?
Det finns skäl att misstänka att det senare alternativet har
mest fog för sig. Påfallande många av de kvinnliga avhandlingsförfattarna i stort under perioden ägnade sig åt att studera grupper som framstod som underprivilegierade och/eller understuderade - framför allt olika grupper av kvinnor, men även till
exempel barn och lågavlönade yrkesgrupper - något som avspeglade sig i valen av både sakområden och perspektiv ( se
nedan). De uttalade emancipatoriska (och ofta feministiska) syftena i flertalet sådana studier tenderade att stå i motsats till vad
som uppfattades som konventionell och manligt dominerad historieskrivning med fokus på mäktiga internationella politiska
aktörer och välstuderade geografiska områden som Europa.
Följaktligen, i den mån kvinnliga avhandlingsförfattare intresserade sig för internationell historia, kom deras avhandlingsämnen framför allt att behandla tredje världens historia, ofta med
ett socialhistoriskt fokus och/eller utifrån ett genusperspektiv. 1 7
I den mån effekterna av 1997 års forskarutbildningsreform
kan skönjas i siffrorna för de sista åren av undersökningsperioden är det i form av en ytterligare tillbakagång, åtminstone i
relativa tal, för avhandlingar med internationella ämnen. Precis
som vad gäller den tidsmässiga anknytningen kan reformen
antas missgynna avhandlingsämnen som kräver mer problema-
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tiska och tidskrävande källstudier, En ljuspunkt i sammanhanget är dock att ett flertal av de doktorander som idag är verksamma vid Forskarskolan i historia - vars profil är uttalat internationell och strävar efter stor bredd beträffande både ämnen och
teman - och som kan förväntas disputera inom de närmaste åren
ägnar sig åt internationella forskningsämnen, såväl svenska
gränsöverskridande ämnen som ämnen med europeisk och
utomeuropeisk anknytning. 18
Slutligen måste frågan också ställas om inte försämrade språkkunskaper bland de forskarstuderande (liksom studerande på
grundutbildningen) i historia mot slutet av undersökningsperioden bidrog till att dämpa intresset för internationell historia.
Det generella intrycket bland språklärare på universitet och högskolor tycks vara att förkunskaperna i främmande språk och
grammatik har sjunkit kraftigt sedan början av 1990-talet, och
bland de forskarstuderande i historia är det inte längre självklart
att man behärskar vare sig tyska, franska eller andra främmande
språk (med undantag av engelska) så väl att man förmår att tilllägna sig forskningslitteratur eller bedriva källstudier på dessa
språk. 1 9
AVHANDLINGARNAS SAKOMRÅDEN

I fråga om avhandlingarnas sakområden skedde inga våldsamma
omkastningar under undersökningsperioden jämfört med tidigare. Socialhistoria, som ökade kraftigt redan under 1960-talet
under
och början av 1970-talet, fortsatte att öka i absoluta
hela perioden. Sett till dess andel kulminerade dock socialhistorien i början av 1990-talet då den utgjorde drygt hälften (51,6
procent mellan 1991 och 1995) av alla avhandlingar för att under
de efterföljande perioderna falla tillbaka något. Mellan 2001 och
2005 utgjorde socialhistorien 38,4 procent av avhandlingarna.
Socialhistoria är en bred kategori och inom denna skedde
vissa förändringar under undersökningsperioden. Demografi
och ekonomisk historia var starkast i början av perioden, medan
det sista decenniet såg en jämförelsevis kraftig ökning för
idrotts- och medicinhistoria. De båda sistnämnda förblev dock
relativt små forskningsområden med sju respektive elva avhandlingar under de sista tio åren.
Sett till tidsanknytningen uppvisade gruppen socialhistoriska
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avhandlingar ett något större intresse för perioden 1815-1914 än
andra sakområden, och de socialhistoriska studierna var också i
något högre utsträckning än övriga sakområden inriktade på
svensk historia.
Det andra större sakområdet vars andel ökade starkt under
perioden - särskilt under den senare delen - var ide- och opinionshistoria som från att ha utgjort kring 14 procent av avhandlingarna på 1960- och 1970-talen kom att utgöra 21,6 procent under åren 2001-2005. Till stor del reflekterade den ökningen ett ökat intresse för kulturhistoria, både med inspiration
(mer eller mindre direkt) från den franska Annales-traditionen
och från den huvudsakligen anglosaxiska Cultural Studies-inriktningen.20
Gruppen historisk vetenskap och historiska hjälpvetenskaper
(inklusive historiografi, historiebruk och historiedidaktik), som
under undersökningsperioden i första hand utgjordes av historiografiska studier, ökade också något mot slutet av undersökningsperioden. Med 17 avhandlingar, eller 2,8 procent, under

hela perioden var gruppen dock betydligt mindre än under decennierna före 1970-talet då de historiska vetenskaperna utgjorde runt tio procent av alla avhandlingar. Nedgången reflekterar framför allt ett minskat intresse för historiska hjälpvetetenskaper såsom numismatik, diplomatik och arkivvetenskap samt
källstudier i ett visst ämne eller av en viss grupp av källor.
Endast en avhandling under undersökningsperioden, Bertel
Tingströms (1984) studie av de svenska plåtmynten, ägnades åt
något av dessa områden medan de övriga 16 historievetenskapligt inriktade avhandlingarna behandlade frågeställningar som
rörde historiografi, historiebruk eller historiedidaktik. Det stora
flertalet av dessa (76,5 procent av hela gruppen) var inriktade på
1900-talets historia och alla sysslade med svensk, nordisk eller
europeisk historievetenskap. 21
Bland de sakområden som gick tillbaka, sett både till sin andel
och till absoluta tal märks framför allt utrikespolitik som från att
utgjort närmare tjugo procent av avhandlingarna under periodens första decennium mot slutet endast kom att utgöra 6,8 procent. I absoluta tal vändes nedgången kring början av 1990talet, men antalet utrikespolitiskt inriktade avhandlingar var
fortfarande lägre under perioden 2001-2005 än under den första femårsperioden 1976-1980 (12 jämfört med 15 stycken).
Eftersom det stora flertalet (92,1 procent) av de avhandlingar
som behandlade utrikespolitik hade internationella undersökningsrum eller behandlade svenska gränsöverskridande fenomen kan det minskade intresset för utrikespolitiska frågeställningar förklaras med samma faktorer som förklarar det minskade intresset för internationell historia under perioden.
Den utrikespolitiska historien uppvisade en kraftig slagsida mot
perioden efter 1914 ( 63,5 procent av de utrikespoliskt inriktade
avhandlingarna). Det ökade intresset för samtidshistoria som noterades ovan kan alltså inte förklaras med ett ökat intresse för samtida utrikespolitiska (eller andra internationella) frågeställningar.
Beträffande den politiska historien är det svårare att utläsa
några entydiga trender under perioden. Dess andel av avhandlingarna minskade inledningsvis och nådde med 11,5 procent ett
historiskt lågvattenmärke på 1990-talet, men steg därefter åter
till de cirka tjugo procent som enligt Blom rådde under större
delen av perioden 1890-1975. 22
Omkring hälften (50,5 procent) av de politiskt inriktade av-

27
handlingarna sysslade med 1900-talshistoria. Gruppen uppvisade i gengäld ett relativt sett något mindre intresse för den tidigmoderna epoken liksom för 1800-talet. Sett till den geografiska
anknytningen var gruppen politisk historia, precis som gruppen
socialhistoria, i något större utsträckning (80,4 procent) än
genomsnittet inriktade på svenska förhållanden.
Den sista återstående gruppen, förvaltning och finanser, gick
tillbaka något under undersökningsperioden jämfört med tidigare om man ser till dess andel av avhandlingarna. Under perioden som helhet utgjorde gruppen drygt tio procent av avhandlingarna, att jämföra med dess tidigare genomsnittliga andel
som under större delen av 1900-talet var omkring tolv procent.23 Avhandlingarna med inriktning på förvaltning och finanser var i större utsträckning (87,3 procent) än övriga sakområden inriktade på svensk historia, och sett till tidsanknytningen
stod sig den tidigmoderna perioden stark med 39,7 procent av
avhandlingarna inom gruppen.
De olika forskarmiljöerna uppvisar en viss variation i valen av
sakområden. Framför allt tycks socialhistoria ha stått sig något
starkare vid de fyra nyare universiteten, till stor del på bekostnad
av den politiska och utrikespolitiska historien som i större utsträckning bedrevs vid de fyra "gamla" historiska institutionerna.
Närmare fyrtio procent av de utrikespolitiskt inriktade avhandlingarna producerades i Lund, vilket naturligtvis förklaras av den
starka internationella historiska forskningsprofilen där. Lund
dominerade också, tillsammans med Uppsala, den historiografiska och relaterade forskningen; av de 17 historievetenskapligt
inriktade avhandlingarna lades sex fram i Lund och sju i Uppsala.
Avhandlingsförfattarnas kön tycks ha spelat en viss roll för
valen av sakområden (tabell 4). Framför allt ägnade sig män i
större utsträckning åt politisk och utrikespolitisk historia medan
kvinnor i större utsträckning intresserade sig för socialhistoria
och ide- och opinionshistoria.
Till en viss del kan alltså det ökande intresset för socialhistoria och ide- och opinionshistoria under undersökningsperioden
förklaras med den större andelen kvinnliga disputander jämfört
med tidigare. Förmodligen bidrog också det faktum att kvinnor
i relativt liten utsträckning ägnade sig åt utrikespolitiska frågeställningar till den relativa nedgången för detta sakområde.
I den mån några mer generella slutsatser kan dras av dessa
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Sakområde
.Historiska vetenskaper

Antal
Andel inom kön

kvinna
5
2,6%

man
12
2,9%

Total
17
2,8%

Ide- och opinionshistoria

Antal
Andel inom kön

38
19,4%

63
15,4%

101
16,7%

Socialhistoria

Antal
Andel inom kön

96
49,0%

171
41,2%

267
43,7%

Utrikespolitisk historia

Antal
Andel inom kön

12
6,1%

51
12,4%

63
10,4%

Politisk historia

Antal
Andel inom kön

25
12,8%

72
17,6%

97
16,0%

Förvaltning och finanser

Antal
Andel inom kön

20
10,2%

43
10,5%

63
10,4%

Total

Antal
Andel inom kön

196
100,0%

412
100,0%

608
100,0%

Tabell 4. Avhandlingsftirfattarnas kb"n relaterat till avhandlingarnas sakområden, 1976-2005.

skillnader mellan mäns och kvinnors val av sakområden tycks de
bekräfta den gängse (stereotypa) bilden av att kvinnor är mer
intresserade av "mjuka" ämnen som social- och idehistoria
medan män i större utsträckning intresserar sig för "hårda"
ämnen som politik och utrikespolitik. De statistiska skillnaderna är dock inte så markanta - möjligen med undantag av den
relativt stora skillnaden beträffande utrikespolitisk historia - att
några mer vittgående slutsatser kan dras.
Vad gäller vissa undergrupper av sakområden kan man dock
iaktta tydligare - och till stora delar könsstereotypa - mönster
(dock med reservation för det relativt lilla statistiska underlaget). Sålunda skrevs nio av tio idrottshistoriska avhandlingar av
män liksom 81,8 procent av de teknik- och vetenskapshistoriska
avhandlingarna. 4 Medicinhistoria, å andra sidan, framstår som
en kvinnodominerad genre inom vilken 10 av 14 avhandlingar
( 71,4 procent) under perioden skrevs av kvinnliga författare.
2

SÄRSKILDA PERSPEKTIV OCH ASPEKTER

Nio särskilda perspektiv eller aspekter har urskiljts i undersökningen: Agrara förhållanden, arbetarhistoriska perspektiv, biografiska perspektiv, etniska minoriteter, genus- och sexualitetsperspektiv (inklusive kvinno- och mansperspektiv), militär- och
krigshistoriska aspekter, miljöhistoriska perspektiv, religiösa
förhållanden och åldersperspektiv (inklusive barnperspektiv).

Föga överraskande var det genusperspektiven som under undersökningsperioden var den största gruppen av dessa. Sjuttiofem avhandlingar ( 12,4 procent av alla avhandlingar) under
hela perioden signalerade i titeln någon form av genus- eller
sexualitetsperspektiv ( diagram 6). Gruppen ökade också kraftigt
efterhand, både sett till absoluta tal och till dess andel av alla
avhandlingar, så att 17,6 procent av alla avhandlingar som lades
fram mellan 2001 och 2005 hade ett uttalat genusperspektiv
(mot 1,4 procent under perioden 1976-1980 ). Den kvinnohistoriska forskningen var under hela undersökningsperioden den
dominerande undergruppen, men efterhand ökade andelen
avhandlingar med allmänna och övriga genushistoriska perspektiv, liksom de med manshistoriska perspektiv.
Sett till genusavhandlingarnas sakområden övervägde de socialhistoriska undersökningarna med 58,7 procent (jämfört med
43,7 procent av alla avhandlingar), framför allt på bekostnad av
det utrikespolitiska sakområdet - inte en enda utrikespolitiskt
inriktad avhandling med ett uttalat genusperspektiv lades fram
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Diagram 6. Antal avhandlingar med genusperspektiv, 1976-2005. Femårsintervaller.

under perioden. Det bristande intresset bland svenska historiker
för internationella genushistoriska frågor reflekterades också i
genusavhandlingarnas geografiska undersökningsrum ( tabell 5).
Närmare nittio procent av genusavhandlingarna behandlade
renodlat svenska förhållanden, och endast enstaka undersökningar behandlade svenska gränsöverskridande fenomen eller
utländska förhållanden.
I någon mån reflekterar genusforskningens starka fokus på
det egna landet troligen det faktum att perspektivet under
perioden var relativt nytt och att man, i enlighet med principen
"gräv där du står," såg ett stort behov av att lyfta fram och belysa genusaspekter i den traditionellt mansdominerade svenska
historieskrivningen. Om detta är en förklaring till att den genushistoriska forskningen under de senaste decennierna i så hög
grad har varit inriktad på Sverige kan man förvänta sig att fler
avhandlingar under kommande år kommer att behandla internationella frågeställningar. Det skulle i så fall vara i linje med
den inriktning mot en "global kj0nnshistorie" som Ida Blom för
några år sedan argumenterade för i en tänkvärd artikel med
adress till framtidens historiker. 2 s
Sett till genusavhandlingarnas tidsmässiga anknytning övervägde samtidshistorien på bekostnad av framför allt den äldre
(före 1815) historien. Av genusavhandlingarna ägnade sig 54,7
procent framför allt åt perioden efter 1914, att jämföra med 41,9
procent av samtliga avhandlingar. Huvudförklaringen till det
starka samtidsfokuset står troligen att söka i det emancipatoris-
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ka syfte som kännetecknade mycket av den genushistoriska
forskningen. 26
Det torde inte komma som någon överraskning att flertalet
(76,0 procent) av författarna till de avhandlingar som hade uttalade genusperspektiv var kvinnor (tabell 6). Om man undantar
de avhandlingar som behandlade manshistoriska frågeställningar - av vilka åtta av nio skrevs av män - blir den kvinnliga dominansen inom området ännu mer markant. Denna obalans antyder att genusperspektivet, trots sin starka expansion under
perioden, inte fullt ut lyckades med sin ambition att genomsyra
hela historievetenskapen - även om det här är på sin plats att
göra en reservation för att många fler avhandlingar än de som
signalerade ett uttalat genusperspektiv i titeln naturligtvis, i
större eller mindre utsträckning, behandlade genusaspekter i
själva framställningen. Undantaget de relativt få avhandlingar
med uttalade manshistoriska frågeställningar förblev dock det
uttalade genusperspektivet i stort sett en kvinnosak. Medan 28,9
procent av alla kvinnliga avhandlingsförfattare signalerade ett
genusperspektiv i titeln på sina avhandlingar gjorde endast 4,4
procent av männen detsamma, och närmare hälften - 8 av 18 av dessa utgjordes av manshistoriska avhandlingar. Särskilt
anmärkningsvärt är att så få män under perioden anammade
mer allmänna ( till skillnad från kvinno- eller manshistoriska)
genusperspektiv; endast två avhandlingar skrivna av män signalerade mer allmänna genusperspektiv i titeln. 2 7
Bland övriga särskilda perspektiv och aspekter märks särskilt
det arbetarhistoriska perspektivet som med 72 titlar närmar sig
genusperspektivets antal ( diagram 7 ). Begreppet arbetarhistoria
har här dock tolkats förhållandevis brett och inkluderar såväl
studier av särskilda yrkes- och arbetargrupper som studier av ar-

betarrörelsens fackliga och politiska organisationer. Perspektivet stod sig, med vissa fluktuationer, relativt starkt genom hela
undersökningsperioden.
Förutom de två dominerande särskilda perspektiven genusoch arbetarhistoriska aspekter, märks åldersperspektivet som
ökade under 1990-talet, framför allt som en följd av den produktiva barnhistoriska forskningsmiljön som under ledning av
Bengt Sandin etablerades i Linköping. Ett till synes helt nytt
perspektiv kom också till under 1980-talet och ökade mot slutet
av perioden, nämligen miljöhistoria, vilket naturligtvis reflekterade ett behov av att belysa ett av samtidens främsta samhällsproblem historiskt. 28 Avhandlingar som behandlade militär- och
krigshistoriska aspekter minskade kraftigt i början av perioden
för att helt lysa med sin frånvaro under det tidiga 1990-talet,
varefter de dock ökade igen - troligen till stor del beroende på
den förnyade aktualitet som krig fick i Europa och på andra håll
i världen under 1990-talet. Möjligen bidrog också försäljningsAntal avhandlingar
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Diagram 7. Antal avhandlingar med särskilda perspektiv (utom genusperspektiv), 1976-2005.

Femårsintervaller.
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framgångarna för Peter Englunds bokPoltava (1988) och det stigande intresset för "kungar och krig" bland den så kallade historieintresserade allmänheten under den andra halvan av undersökningsperioden till ett uppsving för militärhistoriskt inriktade
avhandlingar.
AVHANDLINGARNAS SPRÅK

Beträffande avhandlingarnas språk skedde inga större förändringar under undersökningsperioden jämfört med tidigare decennier. Svenska fortsatte att vara det klart dominerande språket,
och med undantag av den första femårsperioden mellan 1976 och
1980 skrevs cirka 85 procent av avhandlingarna på svenska.
Bland de avhandlingar som behandlade renodlat svenska förhållanden var andelen - som väntat - ännu högre, 95,9 procent.
Även de avhandlingar som behandlade svenska gränsöverskridande fenomen skrevs till övervägande del ( 72,2 procent) på
svenska, vilket troligen ska tolkas så att även dessa i första hand
vände sig till en svensk - snarare än internationell - publik. Även
de nordiskt inriktade avhandlingarna skrevs till övervägande
(75,9 procent) del på svenska, men andelen som skrevs på engelska var med 13,8 procent klart högre än motsvarande andel för de
avhandlingar som hade Sverige som undersökningsrum.
Föga förvånande var engelska helt dominerande bland övriga
språk med totalt 13,2 procent av avhandlingarna under hela
undersökningsperioden. Endast enstaka avhandlingar skrevs på
något annat främmande språk: danska (3 stycken), norska (2),
franska (3), spanska (2) och tyska (5).
Som framgår av diagram 8 är det vanskligt att dra några slutsatser om utvecklingen under perioden med avseende på avhandlingarnas språk. Engelska var i relativa tal som störst i början av perioden vilket hänger samman med den stora andelen
avhandlingar med internationella undersökningsrum. Under
större delen av den efterföljande perioden (med undantag av en
oförklarad topp på 16,2 procent mellan 1996 och 2000) låg
andelen engelska avhandlingar mellan tio och tolv procent, och
det går inte att urskilja någon tydlig rörelse i den ena eller andra
riktningen. Ur ett internationaliseringsperspektiv kan det dock
möjligen ses som problematiskt att endast 13,2 procent av avhandlingarna under den sista femårsperioden skrevs på ett inter-
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Diagram 8. Avhandlingarnas språk. Femårsintervaller.

nationellt gångbart språk (med vilket här avses engelska, franska, spanska och tyska) - att jämföra med 21,9 procent under
åren 1976-1980.
Bland de avhandlingar som hade internationella undersökningsrum kan vissa skillnader iakttas, framför allt i det att de
europeiskt inriktade avhandlingarna i större utsträckning än
övriga internationella avhandlingar skrevs på svenska; 42,3 procent jämfört med 10,3 procent. Skillnaden antyder möjligen att
svenska historiker med inriktning på europeiska förhållanden, i
större utsträckning än sina utomeuropeiskt inriktade kollegor,
vände sig till en svensk publik. 2 9
Att så få svenska historiska avhandlingar skrevs på engelska
eller andra internationellt gångbara språk, även mot undersökningsperiodens slut, kan till stor del förklaras av det sjunkande
intresset bland svenska historiker för internationella historiska
frågeställningar. Bristande ( och kanske sjunkande) språkkunskaper kan möjligen också vara en del av förklaringen. Emellertid bör kanske frågan ställas om implikationerna av den låga
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andelen engelskspråkiga avhandlingar möjligen är mer vittgående och problematiska. Att endast 3,6 procent av de avhandlingar som behandlade svenska förhållanden skrevs på engelska kan
också ses som en indikation på ett bristande intresse bland majoriteten av de avhandlingsförfattare som ägnade sig åt svenska
ämnen för att genom sina undersökningar bidra till internationella vetenskapliga diskussioner och därigenom utveckla komparativa och teoretiska historievetenskapliga perspektiv.3°
AVHANDLINGARNAS OMFÅNG

Den generella trenden under undersökningsperioden var att
avhandlingarna ökade betydligt i omfång ( diagram 9 ). Under de
första tio åren var den genomsnittliga längden drygt 260 sidor,
medan genomsnittet under den sista femårsperioden 2001-2005
hade stigit till 334 sidor. Möjligen kan man skönja ett trendbrott
efter rekordåren 2001 och 2002 ( då avhandlingarnas genomsnittliga sidantal översteg 350 sidor) med något sjunkande sidantal under 2003-2005.
Jan Lindegren har i en uppslagsrik artikel i Historisk tidskrift
diskuterat de historiska avhandlingarnas ökande sidantal under
senare år.31 Han diskuterar en rad tänkbara förklaringar till
ökningen i omfång sedan 1970-talet, inklusive utvecklingen av
datorbaserad ordbehandling, omständigheten att avhandlingarnas undersökningsperioder har blivit längre (vilket tenderar att
generera längre avhandlingar) samt den ökade stressen inom
forskarutbildningen som tycks leda till att många avhandlingsförfattare inte har tid att skära ner sina manus så mycket som
vore önskvärt. Lindegren betonar också tryckningsbidragens
inflytande. I kölvattnet av 1970-talets forskarutbildningsreform
användes tryckningsbidraget (som då avsåg att täcka 160 trycksidor) som ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå doktoranderna att skriva kortare avhandlingar. På senare år har
emellertid olika fristående fonder och akademier ökat sina bidrag till tryckning av avhandlingar, vilket i praktiken tycks ha
upphävt det ekonomiska incitamentet att skriva kortare avhandlingar.
Vidare menar Lindegren att det tycks existera normer - som
enligt honom "närmast lever sitt eget liv"3 2 - som talar om hur
omfångsrik en avhandling bör vara. Min egen erfarenhet från
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Diagram 9. Avhandlingarnas genomsnittliga omfång i antal sidor.

doktorandmiljön vid Historiska institutionen i Lund mellan
1997 och 2002 bekräftar att sådana normer verkligen existerar:
visst var den allmänna uppfattningen bland oss doktorander att
avhandlingen borde ha ett substantiellt omfång - åtminstone
över 300 sidor - för att "räknas" och på så sätt lägga grunden för
en vidare akademisk karriär. Lindegren visar också att det finns
goda grunder för ett sådant resonemang, även om han värjer sig
mot att själv dra den slutsatsen. Hans undersökning visar att
bland de som disputerade mellan 1960 och 1989 hade de som
fortsatte inom akademien skrivit avsevärt längre avhandlingar
än de som inte fortsatte inom universitetsvärlden. Vidare var
Uppsalaprofessorernas avhandlingar i genomsnitt (median) 24
procent längre än lek:torernas.33 Slutsatsen av detta måste bli att
det förefaller både rationellt och framsynt av en ung doktorand
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att skriva en tjock avhandling och att den norm som säger att
avhandlingen bör ha ett rejält omfång i själva verket grundar sig
på en realistisk uppfattning bland de forskarstuderande om den
akademiska karriärens förutsättningar och villkor.
En jämförelse mellan de olika disputationsorterna visar också
att det under undersökningsperioden fanns ganska stora skillnader i det genomsnittliga sidantalet mellan de olika universiteten
( diagram 10). Under större delen av perioden låg Stockholmsavhandlingarna förhållandevis högt, särskilt i förhållande till
Uppsala och Umeå som fram till mitten av 1990-talet producerade de kortaste avhandlingarna. Från mitten av 1990-talet
skedde dock en konvergens så att alla disputationsorter med
undantag av Lund kom att hamna runt, i grova tal, 300 sidor. Av
okända skäl - kanske de ovan diskuterade normerna - ökade
emellertid Lundaavhandlingarnas omfång avsevärt under perioden och genomsnittet kom under den sista femårsperioden för
Genomsnittligt sidantal
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Epok
Forntid

Medelomfång
Antal
(antal sidor) avhandlingar
294
2

Standardawikelse
90,510

Medeltid

269

28

Tidigmodern tid

298

140

93,778

1815-1914

304

181

89,808

1914-

310

254

98,879

Ej tid

158

Total

303

606

94,249

74,414

Tabell 7. Avhandlingarnas omfång i relation till deras tidanknytning, 1976-2005.

Lunds del att hamna på 406 sidor - kring 100 sidor mer än genomsnittet för övriga orter.
Vissa intressanta (men delvis statistiskt osäkra) skillnader kan
också iakttas beträffande relationen mellan avhandlingarnas
omfång och deras tidsmässiga, geografiska och sakomådesanknytningar. Sålunda tenderade avhandlingarna att vara längre ju
mer samtida förhållanden de behandlade, och framför allt var
medeltidsavhandlingarna i allmänhet kortare än övriga avhandlingar ( tabell 7 ). De avhandlingar som behandlade svenska förhållanden tenderade också att vara längre än de som berörde
internationella förhållanden - 307 sidor, jämfört med 291 för de
europeiskt inriktade avhandlingarna och 275 för de utomeuropeiskt inriktade.34
Sex av avhandlingarna under perioden har identifierats som
sammanläggningsavhandlingar, varav två lades fram i Umeå och
fyra i Uppsala.35 Det genomsnittliga sidantalet (inbegripet alla i
avhandlingen ingående delar) för dessa var med 218 sidor märkbart lägre än genomsnittet för samtliga avhandlingar.
AVSLUTNING

De historiografiska trender som framträder utifrån en kvantitativ analys av avhandlingarna i historia mellan 1976 och 2005
kan sammanfattas med ett ökat intresse för samtidshistoria jämfört med äldre historia; ett ökat intresse för svensk historia jämfört med olika typer av internationell historia; samt ett ökat
intresse för socialhistoria och ide- och opinionshistoria jämfört
med framför allt utrikepolitisk historia. Bland de särskilda perspektiven märks särskilt genusperspektivet som stadigt ökade
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under perioden, framför allt som en följd av det kraftigt ökade
antalet kvinnliga disputander. Även olika typer av arbetarhistoriska perspektiv, liksom, i mindre grad, ålders- och miljöhistoriska perspektiv, gjorde sig bemärkta. Vissa av dessa trender är tydliga och avspeglas både i absoluta och relativa tal medan andra på grund av det efterhand kraftigt ökade antalet avhandlingar
under perioden - framför allt avspeglas i de relativa talen.
Historieämnets ökade samtidsorientering kan dels förklaras
med att den samtidshistoriska epoken - här definierad som
tiden efter 1914 - har blivit längre, dels med de större kraven på
att historikerna och historievetenskapen bör vara samhällsrelevanta. I den senare utvecklingen ligger kanske emellertid en fara
som - om den kan sägas vara generell för ämnet - riskerar att
reducera historiedisciplinen till en marginalposition i utkanterna av de dominerande, nutidsorienterade samhällsvetenskaperna. Om "samhällsrelevans" blir synonymt med samtidshistoria
implicerar det ett i grunden ahistoriskt förhållningssätt - inspirerat av såväl samhällsvetenskapliga perspektiv och frågeställningar som de senaste decenniernas utveckling av snabba elektroniska kommunikationsmetoder för överföring av kunskap
och nyhetsinformation - där längre historiska perspektiv lätt
kan komma att betraktas som överflödiga. En sådan utveckling
skulle minska vår förståelse för såväl samtiden som den historiska utvecklingen i stort.
I relation till samhällsvetenskaperna och media kan det också
vara värt att fundera kring vad det vidgade källbegreppet inom
historieämnet under de senaste decennierna har medfört för
ämnets identitet och ställning inom såväl akademien som i samhället i stort. Samtidigt som den större öppenheten för olika typer
av källor bland dagens historiker avgjort har berikat ämnet bör
man kanske också ställa sig frågan om det vidgade källbegreppet
möjligen kan ha bidragit till att minska ämnets trovärdighet och
status. Anledningen skulle i så fall vara att historieämnets metodologiska kärna - den systematiska och kritiska genomgången av
huvudsakligen opublicerade primärkällor - i någon mån eroderar
och trängs undan av mer allmänna humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder tillämpade på olika typer av publicerat källmaterial liksom muntliga och icke-språkliga källor.
Frågan är vidare om inte strävan efter samhällsrelevans åtminstone till en del ligger bakom såväl minskningen av intresset

för internationell historia som bristen på internationell återrapportering. Vad som är samhällsrelevant tenderar att i första hand
definieras utifrån ett svenskt perspektiv och tycks idag framför
allt handla om att problematisera det svenska, inte minst socialoch kulturhistoriska frågeställningar. Emellanåt tycks också
samhällsrelevans uppfattas som liktydigt med gångbarhet i
svenska massmedia eller på bokhandelsdiskarna. Det finns i det
sammanhanget en risk att nationalstaten Sverige kan komma att
tillmätas oproportionerligt stort utrymme, särskilt mot bakgrund av de senaste decenniernas - eller, skulle mången historiker hävda, århundradenas - ökade betydelse för gränsöverskridande fenomen och globala kommunikationer inom olika områden. Möjligen har den typiskt svenska uppdelningen av historiedisciplinen i ekonomisk och allmän historia ( och idehistoria)
också bidragit till att isolera historieämnet från viktiga internationella vetenskapliga diskussioner kring viktiga jämförande,
glo balhistoriska och gränsöverskridande frågeställningar.
Trots att flera problematiska aspekter har lyfts fram i relation
till historieämnets utveckling - sett från avhandlingarnas horisont - under de senaste decennierna har syftet med denna uppsats inte varit att måla det svenska historiska landskapet i svarta
färger. Tvärtom, på grund av den stora expansion som ämnet
har upplevt under de senaste decennierna och
grund av det
rika tillskottet från andra akademiska discipliner och perspektiv
framstår historielandskapet idag som ovanligt rikt och mångfacetterat. De problem som här har diskuterats rör framför allt
ämnets relation till omvärlden - både till det omgivande samhället i Sverige och till den internationella forskningsfronten.
Svenska historiker skulle förmodligen ha en ännu mer framskjuten plats inom båda dessa om
i större utsträckning lyckades
med att föra fram de långa historiska perspektiven på samtiden
och att sätta in sina resultat i såväl det världshistoriska sammanhanget som i internationella jämförande och teoretiska diskussioner. För att lyckas med det kan det, paradoxalt nog, vara nödvändigt att släppa på ambitionen att vara alltför uppenbart och
omedelbart samhällsrelevant och tydligare demonstrera hur de
långa historiska perspektiven kan hjälpa oss att bättre förstå
samtiden - oavsett nationella gränser, epokavgränsningar och
disciplinära barriärer,
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Noter
1 De kvantitativa jämförelserna mellan undersökningsperioden och föregående perioder bygger, där inte annat anges, på Conny Bloms Doktorsavhandlingarna i historia
1890-1975 (1980).
2 Jag vill tacka Pär Frohnert för hjälp med information kring förhållandena i Stockholm.
3 Minskningen var mest markant vid de historiska institutionerna i Göteborg, Lund
och Uppsala som samtliga hade runt femtio procent fler inskrivna doktorander
under åren före reformen än efter; Aronsson (2003: 171-172).
4 Endast två av Forskarskolans doktorander, Sara Edenheim och Stefan Persson, hann
disputera under undersökningsperioden (båda under höstterminen 2005 ), och
Forskarskolan kom alltså inte att få någon större effekt på antalet disputationer under undersökningsperioden.
Statistiska centralbyrån (2005: 77) och (2001: tabellbilaga, tabell 13). SCB (2005:
34) noterade också att av dem som påbörjade sin forskarutbildning (inom alla områden) 2000 avlade 21 procent examen inom fyra år vilket nästan är en fördubbling
jämfört med nivån under 1980-talet och första halvan av 1990-talet.
6 Två av avhandlingarna under perioden hade var och en två författare, Ingrid Eriksson och John Rogers (1978) och Peter Billing och Mikael Stigendal (1994), varför
antalet avhandlingsförfattare under perioden överstiger antalet avhandlingar med
två.
7 År 2001 var nio av tio tillsvidareanställda lärare i Linköping män; Högskoleverket
(2003: 93, 137).
8 Blom (1980: 9).
9 Se Blom (1980: 15). Till en viss del beror natm;-ligtvis ökningen av så kallad samtidshistoria på definitionen av densamma; 1914 framstår otvivelaktigt som mindre samtida idag än på till exempel 1920-talet. Frågan är om det inte är dags att införa en ny
definition av samtidshistoria med början i de internationella omvälvningarna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Det tycks rimligt att, i enlighet med Eric
Hobsbawm (1997), definiera "det korta 1900-talet" (1914-1991) som en i viktiga
avseenden avgränsad historisk epok.
10 Exempel på sådana ämnen som är eller nyligen har varit föremål för omfattande
forskningsinsatser är bilden av förintelsen, kommunismens övergrepp, militär underrättelse- och säkerhetstjänst och svensk flyktingpolitik under 1900-talet.
11 För några ytterligare kommentarer kring historieämnets ökade samtidsinriktning
under senare år, se Höjer ( 2006). Riksbankens jubileumsfond har också uttryckt oro
över det minskade intresset bland doktorander och yngre forskare för äldre historia,
och stiftelsens styrelse beslutade mot den bakgrunden i december 2005 att inrätta en
särskild ämnesgrupp för forskning om "förmodernitet." Se Riksbankens jubileumsfonds hemsida på Internet, http://public.spirelloexpress.com/40024.htrn ( 2007-0110).
12 Blom (1980: 27).
13 Eklöf Amirell (2006a).
14 Jämför Aronsson (2003: 184), särskilt not 31.
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15 För dessa och andra problem kring internationaliseringen av historieämnet i
Sverige, se den debatt som fördes i Tvärsnitt 2005-2006 av Maria Ågren ( 2005 ), Eklöf (2005), Harald Gustavsson (2005) samt Eklöf Amirell (2006b). Se även Österberg (1993: 282). För aktuella historiografiska översikter av det världshistoriska
forskningsfältet, se Manning (2003) och Grew (2006).
Mycket (men långt ifrån allt) av den världshistoriska forskningen berör ekonomisk-historiska frågeställningar, och det är möjligt att den i Sverige rådande institutionella uppdelningen av historiedisciplinen i ekonomisk historia och "vanlig" ( eller
allmän) historia bidrar till att fjärma den sismämnda från mycket av den världshistoriska forskningen. Ekonomisk-historisk forskning tenderar också att vara mer orienterad mot teoriutveckling än historieämnet i allmänhet, och frågan bör kanske
ställas om inte den disciplinära uppdelningen därmed bidrar till det allmänna historieämnets bristande internationella och teoretiska återrapportering.
16 Ett antal avhandlingar skrivna av kvinnor behandlade dock svenska gränsöverskridande eller jämförande fenomen i europeisk belysning, däribland Eimer (1978),
Nävdal-Larsen (1983), Werner (1989 ), Elgån (1994), Carlbäck (1997), Gussarsson
(2001), Neunsinger (2001), Hodacs (2003) och Friberg (2005).
17 Jag vill tacka Jasmine Aimaq för värdefulla synpunkter i denna fråga.
18 Se doktorandpresentationerna på Forskarskolans hemsida på Internet, http://www.
hist.lu.se/forskarskolan/doktorander.htm (2006-11-08).
19 Situationen tycks vara likartad på andra håll, till exempel i Storbritannien; se Evans
(2007).
20 För en svensk introduktion till Annales-traditionen, se Burke (1996) och för en
introduktion till Cultural Studies, se Salomon ( 2000 ).
21 En avhandling, Roland Karlmans (1976), jämförde dock brittisk och amerikansk historiografi.
22 Blom (1980: 19 ).
23 Ibid.
24 Om dessa manligt dominerade undergrupper till social- respektive ide- och opinionshistoria undantas från respektive huvudgrupp framstår tendensen att kvinnliga avhandlingsförfattare väljer social- och idehistoria som något tydligare markerad.
25 Blom (2000 ).
26 För en historiografisk översikt över och diskussion om svensk genushistorisk forskning under undersökningsperioden, se Carlsson Wetterberg och Jansdotter (red.)
(2004). Se också Salomon (1991) samt flera av bidragen i Andersson och Zander
(red.) (1997) för olika perspektiv på samtidshistoria som emancipatorisk historia.
27 Sam Willner (1999) och Jens Rydström (2001). Den sistnämnda behandlade dock i
huvudsak manlig homosexualitet och skulle därför också kunna klassificeras som
manshistorisk.
28 Se Sörlin ( 2000 ).
29 Som jag i ett annat sammanhang har diskuterat har detta förhållande troligen också
bidragit till de svenska Europahistorikernas större framgång, järnfort med de utomeuropeiskt inriktade historikerna, i att etablera sig inom historiämnet vid svenska
universitet och högskolor; se Eklöf Amirell (2006a: 271).
30 För denna diskussion, se den ovan (i not 15) refererade debatten i Tvärsnitt. Jämför
också Holmquist och Sundin (1998) och Hedin och Nordlund ( 1999 ).
31 Lindegren (2004). Lindegrens uppsats baserar sig frarnför allt på en undersökning av
Uppsalaavhandlingarnas omfång men de övergripande resultaten och resonemangen
bör enligt författaren vara generaliserbara till övriga historiska miljöer i Sverige.
Lindegren använder sig av ett mer avancerat och precist mått på avhandlingarnas
omfång som han benämner textyta och som grundar sig på antalet tangenmedslag
snarare än sidantalet. Även om Lindegrens metod förmodligen är att föredra ur sta-
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32
33

34

35

tistisk synvinkel hade det varit alltför arbetskrävande att inom ramen för föreliggande undersökning fastställa textytan på var och en av de ingående 606 avhandlingarna. Oavsett vilket mått som används stämmer Lindegrens och mina resultat beträffande hur avhandlingarnas omfång har förändrats över tiden väl med varandra.
Ibid., s. 639.
Ibid., s. 636, 638. Lindegren menar dock att det efter 1990 inte finns någon avgörande skillnad i avhandlingsomfång mellan de som gör en akademisk karriär och de som
går vidare till andra sysselsättningar och att det därför är tveksamt om det fortfarande har ett inomakademiskt meritvärde att ha skrivit en omfångsrik avhandling.
Emellertid konstaterar han också att "i princip alla som velat har kunnat hålla sig
kvar inom den akademiska världen sedan 1990."; ibid., s. 637. Om detta stämmer
rådde det alltså (på en ackumulerad nivå) ingen konkurrenssituation avseende akademiska tjänster mellan 1990 och början av 2000-talet. Därmed kan man rimligen
inte kan dra några slutsatser om huruvida det inomakademiska meritvärdet av en
omfångsrik avhandling - eller några andra meriter heller - förändrades under perioden.
Vad beträffar sakområdena utmärker sig statistiken för de historievetenskapligt
inriktade avhandlingarna genom att vara i genomsnitt 20-25 sidor längre än för
övriga sakområden. Denna omständighet kan dock uteslutande hänföras till Ulf
Zanders (2001) 650 sidor långa avhandling, varför inga mer generella slutsatser kan
dras av den högre genomsnittssiffran. Jämför också Lindegren (2004: 632-634).
Umeåavhandlingarna var Kvist (1989) och Lindmark (1995) och Uppsalaavhandlingarna var de Geer (1977 ), Norberg (1980 ), Lithell (1981) och Jansson (1982 ).
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Anmärkningar till bibliografin
För åren 1976-1989 och 2002-2005 har bibliografin sammanställts utifrån listor från de historiska institutionerna eller motsvarande" I vissa fall har dessa listor varit tillgängliga via respektive institutions eller universitets hemsida på Internet, särskilt
avseende den senare perioden" För åren 1990-2001 har utgångspunkten varit de ovan refererade bibliografiska sammanställningarna som Peter Aronsson (1997 och 2003) har gjort och
generöst ställt till förfogande, förutom vad gäller Linköpings
universitet. De av Aronsson sammanställda uppgifterna har
kontrollerats, och i vissa fall korrigerats, mot uppgifter ur
LIBRIS och från de historiska institutionerna"
I sammanställningen har avhandlingar från de historiska
institutionerna eller enheterna vid universiteten i Göteborg,
Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå, Växjö och Örebro tagits med"
Vidare har ett urval av avhandlingarna från Institutionen för
tema vid Linköpings universitet inkluderats" Valet att ta med
Linköpingsavhancllingarna har inte varit självklart - Aronsson
valde till exempel att inte ta med dem i sina sammanställningar
- då avhandlingarna formellt sett inte läggs fram inom historieämnet. Eftersom Linköping emellertid utgör en av de mest
betydande historievetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige
har jag ändå ansett att det skulle bli mer missvisande för helheten att inte ta med de historiskt inriktade avhandlingarna därifrån än att göra det.
Beträffande epok-, rums- och sakområdesavgränsningarna
har det av Conny Blom och Peter Aronsson använda systemet i
huvudsak följts ( se förteckningen över använda kategorier och
förkortningar nedan), i syfte att möjliggöra jämförelser över tid"
Några smärre justeringar har emellertid gjorts" Beträffande epokindelningarna har den mer internationellt gångbara avgränsningen 1815 använts istället för 1809 och 1914 har använts istället för 19170 För statistiska syften har samtliga avhandlingar sorterats under den epok som de huvudsakligen behandlar även om
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en, eller i något fall flera, epokgränser överskrids. Om lika
många år på vardera sidan om en epokgräns behandlas har avhandlingen ifråga sorterats under den senare epoken. Även om
detta förfarande kan förefalla missvisande i det enskilda fallet
motiveras det av att den sammantagna statistiken blir mer rättvisande och lättare att tolka än om ett stort antal avhandlingar
endast klassificeras som "epoköverskridande".
Ifråga om den rumsliga anknytningen har tre justeringar gjorts.
Den första är att uppdelningen mellan "Sverige allmänt" och
"Sverige lokalhistoria" har slagits samman till en kategori
("Sverige") på grund av svårigheterna att bedöma om syftet med
och fokus i en lokalhistoriskt inriktad avhandling i första hand ligger på det undersökta lokala planet eller på en mer generaliserande nationell nivå. Den andra förändringen är att Bloms kategori
"Sveriges förbindelser med andra länder" har ersatts av den
bredare kategorin "svenska gränsöverskridande studier." Den
senare inbegriper såväl Sveriges utrikesförbindelser (av politisk,
ekonomisk och annan art) som svensk migration till och från
utlandet, svenska bilder av skeenden och företeelser i omvärlden
samt jämförande studier av svenska och utländska förhållanden.
Den tredje förändringen är att kategorin "övriga internationella
studier" har använts för att beteckna världsdelsöverskridande
eller ej rumsligt avgränsade ämnen utan direkt beröring med
Sverige.
Beträffande sakområdesindelningen har den under undersökningsperioden relativt obetydliga kategorin "biografier" uteslutits och betraktas här istället som ett särskilt perspektiv. Anledningen till denna justering är att de biografiskt inriktade studierna utan svårigheter kan sorteras in under något av de andra
huvudsakliga sakområdena vilket ger en mer rättvisande bild av
materialet som helhet. Samma sak gäller för kategorin militäroch krigshistoria som i de tidigare sammanställningarna figurerade både under sakområdet utrikespolitisk historia och förvaltning och finanser. Vidare har de av Aronsson använda underkategorierna till socialhistoria, kvinno-, mans- och genushistoria,
här betraktats som särskilda perspektiv vill<:et möjliggör en mer
rättvis sakområdesklassificering av flertalet avhandlingar som
signalerar ett genusperspektiv i titeln.
Uppgifter om antal sidor har huvudsakligen hämtats ur
LIBRIS och avser numrerade (med arabiska siffror) sidor. För
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sammanläggningsavhandlingar har sidantalet för samtliga i avhandlingen ingående texter summerats.
Posterna i bibliografin har sorterats utifrån: 1) Disputationsort; 2) Årtal; 3) Författarnamn. Till bibliografin har fogats författarregister, register över avhandlingarnas epokavgränsningar,
rumsliga avgränsningar, sakområden, särskilda perspektiv och
aspekter samt avhandlingsspråk förutom svenska.
ANVÄNDA KATEGORIER OCH FÖRKORTNINGAR

Epok

forn
med
tid mod
1815-1914
1914ej tid

Rum
Afr
As
ej rum

Eur
int
L-am
N-am
No
Sv
sv-gr

forntid
medeltid
tidigmodern tid (ca 1500-1815)

ej tidsmässigt avgränsade studier

Afrika
Asien
ej rumsligt avgrii.nsade studier
Europa
övriga internationella studier
Latinamerika
Nordamerika
Norden
Sverige
svenska gränsöverskridande studier

Sakområden

förv
hist

ide
pol
soc
utr

förvaltning och finanser
historisk vetenskap och historiska hjälpvetenskaper
(inklusive historiografi, historiebruk och
historiedidaktik)
ide- och opinionshistoria (inklusive kultur-, press-,
råtts-, teknik- och vetenskapshistoria)
politisk historia
socialhistoria
utrikespolitisk historia

Särskilda perspektiv och aspekter
agr
arb

bio
etn
gen
k-gen
m-gen
mil
miljö
rel
åld

agrara förhållanden
arbetarhistoriska perspektiv (inklusive studier av
särskilda arbetar/yrkesgrupper och arbetarrörelsens
organisationer)
biografiska perspektiv
etniska minoriteter
generella (övriga) genus- och sexualitetsperspektiv
genusperspektiv nied kvinnohistorisk inriktning
genusperspektiv med manshistorisk inriktning
militär- och krigshistoriska aspekter
miljöhistoriska perspektiv
religiösa förhållanden
åldersperspektiv (inklusive barnperspektiv)

Övrigt
(s)

sammanläggningsavhandling
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18151914

Sv

soc

agr

Holmen, Hans ( 1985) Fö"rsvar och samhällsfö"rändring : 1815avvägningsfrågor i svensk forsvarsdebatt 1880-1925. 290 s. 1914
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Holmäng, Per Olof ( 1988) Idrott och utrikespolitik :
den svenska idrottsrö"relsens internationella färbindelser
1919-1945. 329 s.

1914-

sv-gr soc

Karlsson, Ingemar ( 19 89) Historien som biologiskt öde :
om perspektivfö"rskjutningar inom mellankrigstidens tyska
historieskrivning. 194 s.
1914-

Eur

Anrup, Roland (1990) El taita y el toro: en torno a la
configuraci6n patriarcal del regimen hacendario cuzquefio.
280 s.
1914-

L-am soc

hist

agr
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Sak- Säl-sk
Rum omr. persp.

24

Lööw, Helene ( 1990) Hakkorset och Wasakärven : en
studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950. 527 s.

1914-

Sv

ide

Åberg, Martin (1991) En fråga om klass? borgarklass och 1815industriellt fijretagande i Gö"teborg 1850-1914. 292 s.
1914

Sv

soc

Bladh, Christine (1992) Månglerskor: att sälja från
korg och bod i Stockholm 1819-1846. 237 s.

18151914

Sv

soc

Glimstedt, Henrik (1993) Mellan teknik och samhälle :
stat, marknad och produktion i svensk bilindustri
1930-1960. 259 s.
1914-

Sv

soc

Götlind, Anna (19 93) Technology and religion in
medieval Sweden. 262 s.

med

Sv

ide

rel

Palm, Lennart Andersson (1993) Människor och
skö"rdar : studier kring agrarhistoriska metodproblem
1540-1770. 335 s.

tid
mod

Sv

soc

agr

Hus berg, Erik ( 1994) Honung, vax och mjö"d:
biodlingen i Sverige under medeltid och 1500-tal. 397 s.

med

Sv

soc

agr

Malmstedt, Göran (1994) Helgdagsreduktionen:
övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige
1500-1800. 285 s.

tid
mod

Sv

ide

Thörnqvist, Christer ( 19 94) Arbetarna lämnar fabriken :
strejkrö"relser i Sverige under efterkrigstiden, deras bakgrund,
fö"rlopp och fö"ljder. 348 s.
1914-

Sv

soc

arb

Dagemark, Siver (1995) Augustinus -munk och biskop:
idealbild gentemot självbild i Vita Augustini och
Confessiones. 230 s.
forn

Eur

ide

bio;
rel

Liljewall, Britt (1995) Bondevardag och samhällsfö"rändring : studier i och kring västsvenska bondedagbö"cker
från 1800-talet. 397 s.

18151914

Sv

soc

agr

Jakobsson, Eva (1996) Industrialisering av älvar: studier 1815kring svensk vattenkraftutbyggnad 1900-1918. 302 s.
1914

Sv

soc

miljö

Josefsson, Sven-Olof (1996) Aret var 1968: universitetskris och studentrevolt i Stockholm och Lund. 297 s.
1914-

Sv

pol

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

k-gen
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Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

37

38
39
40

41
42
43
44

45

46

47

48

49

Epok

Rum omr. persp.

Karlsson, Gunnel ( 1996) Från broderskap till systerskap :
det socialdemokratiska kvinnofijrbundets kamp fijr
inflytande och makt i SAP. 362 s.
1914-

Sv

Lomfors, Ingrid (1996) Förlorad barndom -återvunnet
liv: de judiska flyktingbarnen från Nazityskland. 313 s.
1914-

sv-gr soc

Mellberg, Margaretha ( 1996) Pedagogen och det skrivna 1815ordet: skrivkonst och folkskollärare 1870-1920. 279 s.
1914

Sv

förv

Christensen, Jan (1997) Bönder och herrar: Bondeståndet i 1840-talets representationsdebatt: exemplen Gustaf 1814Hierta och].P. Theorell. 389 s.
1914

Sv

pol

Pärsson, Anita ( 1997) Dö"vas utbildning i Sverige 18891971 : en skola fijr ett språk och ett praktiskt yrke. 406 s.
1914-

Sv

förv

Rimborg, Bertil (1997) Magnus Durell och Danmark :
studier i information. 406 s.

No

utr

bio

Hammarlund, Karl Gunnar (1998) Barnet och barnomsorgen : bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt. 19 9 s. 1914-

Sv

soc

åld

Holmberg, Carl ( 1998) Längtan till landet: civilisations
kritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska
debatt. 259 s.
1914-

Sv

ide

Janson, Henrik (1998) Templum nobilissimum: Adam
av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjerna i Europa
kring år 1075. 353 s.

med

sv-gr utr

bio;
rel

Göteborg : genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga
samhällets framväxt. 304 s.

18151914

Sv

soc

gen

Olsson, Henrik ( 1998) Öst och väst eller nord och syd?:
regionala politiska skillnader inom den svenska bondegruppen under 1800-talet. 310 s.

18151914

Sv

pol

Ryden, Reine (199 8) ''A.tt åka snålskjuts är icke
hederligt" : de svenska jordbrukarnas organisationsprocess 1880-1947. 257 s.

18151914

Sv

pol

agr

Frangeur, Renee ( 19 9 9) Yrkeskvinna eller makens
tjänarinna?: striden om yrkesrätten fijr gifta kvinnor i
mellankrigstidens Sverige. 389 s.

1914-

Sv

soc

k-gen

tid
mod

pol

arb;
k-gen
etn

bio

Jordansson, Birgitta ( 19 98) Den goda människan från
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Nr
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Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

50

Gen berg, Birgitta ( 2000) Kampen om godsen : två fallstudier från Valle Sagrado under den sista perioden av det
andinska storgodsägarväldet. 303 s.

1914-

L-am soc

Hermanson, Lars ( 2000) Släkt, vänner och makt: en
studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark.
280 s.

med

No

pol

dilemma : Socialdemokraterna, Centern och EG-frågan
1957-1994. 319 s.

1914-

Sv

utr

Magnusson, Karl ( 2000) ]ustifying Opression :
perceptions afrace in South Africa between 1910 and 1961.
196 s.

1914-

Afr

ide

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

agr

Lundgren Ryden, Lizelotte (2000) Ett svenskt

Chaves, Maria Eugenia (2001) Honory libertad:
discursos y recursos en la estrategia de libertad de una mujer tid
esclava: (Guayaquil a ftnes del periodo colonial). 311 s.
mod

L-am soc

Isidorsson, Tommy ( 2001) Striden om tiden : arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt
perspektiv. 360 s.
1914-

Sv

pol

Audhur Magnusd6ttir (2001) Frillor och fruar: politik
och samlevnad på Island 1120-1400. 240 s.
med

No

pol

Nyberg, Kenneth ( 2001) Bilder av i\!Iittens rike.
kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kina-1815skildringar 1749-1912. 332 s.
1914

sv-gr ide

Simonsen, Anders ( 2001) Bland hederligt folk:
organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg
1755-1820. 215 s.

tid
mod

Sv

men : land, gender and identity in NW Argentina
(Colalao-ElPichao, 1850-1910). 285 s.

18151914

L-am soc

agr;
gen

Ramirez Bacca, Renzo ( 2002) History oflabour on a
cojfee plantation : La Aurora Plantation, TolimaColombia, 1882-1982. 226 s.

1914-

L-am soc

agr;
arb

Burton, Edward (2003) The Swedish-American press
and the Vietnam war. 324 s.

1914-

sv-gr ide

mil

k-gen

soc

Medina, Maria Clara ( 2002) Landless women, powerful
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Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

62

Cavallin, Maria (2003) I kungens och folkets tjänst:
synen på den svenske ämbetsmannen 1750-1780. 281 s.

tid
mod

Sv

förv

Einar Hreinsson (2003) Nätverk och nepotism: den
regionala förvaltningen på Island 1770-1870. 287 s.

18151914

No

förv

Nielsen, Laila (2003) Unfree to develop: a comparative
study ofKuria and Ukerewe under colonial rule :
1815Tanzania 1850-1961. 352 s.
1914

Afr

utr

Nyström, Lars (2003) Potatisriket: StoraBjurum
1857-1917: jorden, makten, samhället. 434 s.

18151914

Sv

soc

Stolare, Martin (2003) Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. 350 s.

18151914

Sv

ide

Granberg, Jonas ( 2004) Veche in the chronicles of
medieval Rus: a study offunctions and terminology. 245 s. med

Eur

pol

Nilson, Tomas ( 2004) Framgång och vår Herre :
industriellt foretagande, social struktur och karriärmönster 1815i två svenska städer: Borås och Örebro 1890-1920. 319 s. 1914

Sv

soc

Småberg, Thomas ( 2004) Det stängda frälset: makt och
eliter i det medeltida lokalsamhället : Marks och Kinds
härader i Västergötland ca 1390-1520. 305 s.
med

Sv

soc

Weikert, Monica (2004) I sjukdom och nöd:
tid
offerkyrkoseden i Sverige från 1600-tal till 1800-tal. 271 s. mod

Sv

ide

Enianuelsson, Anders ( 2005) Kyrkojorden och dess ursprung: Oslo biskopsdöme perioden ca 1000-ca 1400. 339 s. med

No

förv agr

Ottosson, Anders ( 2 o o 5) Sjukgymnasten - vart tog han
vägen?: en undersökning av sjukgymnastyrkets
1815maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934. 423 s. 1914

Sv

soc

63

64

65

66
67
68

69

70

71

72

agr

rel

mgen

59

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

Kylhammar, Martin (1985) Maskin och idyll: teknik
och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam. 253 s.

18151914

Sv

ide

bio

Hagberg, Jan-Erik (1986) Tekniken i kvinnornas
händer : hushållsarbete och hushållsteknik under tjugooch trettiotalen. 293 s.

1914-

Sv

soc

k-gen

Kaijser, Arne (1986) Stadens ljus: etableringen av de
fiJrsta svenska gasverken. 267 s.

18151914

Sv

ide

Lindgren, Michael (1987) Glory and failure : the
difference engines of]ohann Muller, Charles Babbage
and Georg and Edvard Scheutz. 415 s.

18151914

int

ide

bio

Ginner, Thomas (1988) Den bildade arbetaren:
debatten om teknik, samhälle och bildning inom
Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970. 224 s.

1914-

Sv

soc

arb

Faresjö, Tomas (1989) Socialskiktning och ohälsa i
Studien 1913 års män. 180 s.

18151914

Sv

soc

Garpenby, Peter (1989) The state and the medical
profession : a cross-national comparison ofthe health
policy arena in the United Kingdom and Sweden
1945-1985. 240 s.

1914-

sv-gr soc

Johansson, Anders L. (19 89) Tillväxt och
klassamarbete : en studie av den svenska modellens
uppkomst. 566 s.

1914-

Sv

pol

Martinsson, Bengt-Göran (19 89) Tradition och
betydelse : om selektion, legitimering och reproduktion av
litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning
1865-1968. 197 s.

1914-

Sv

förv

Nyberg, Anita (1989) Tekniken -kvinnornas befriare?:
hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid
och förvärvsdeltagande 1930-talet-1980-talet. 376 s.
1914-

Sv

soc

Sandström, Ulf (19 89) Arkitektur och social ingenjörskonst : studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning.
359 s.

Sv

ide

Nr Författare (:\r) Titel. Sidantal.
LINKÖPING

73
74

75
76

77

78

79

80

81

82

83

1914-

arb

k-gen
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

W alden, Louise ( 19 9 o) Genom symaskinens nålsöga :
teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur.
295 s.
1914-

Sv

soc

Summerton, Jane ( 19 9 2) District heating comes to town :
the social shaping ofan energy system. 319 s.
1914-

Sv

förv

Karlsson, Sten 0. (1993) Arbetarfamiljen och det nya
hemmet : om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg. 358 s.

1914-

Sv

soc

Lindgren, Hans (1993) Kanalbyggarna och staten:
offentliga vattenbyggnadsföretag i Sverige från medeltiden
till 1810. 402 s.

tid
mod

Sv

ide

Strömbäck, Lars (1993) BaltzarvonPlaten, Thomas
Telford och Göta kanal : entreprenö·rskap och tekniköverftiring i brytningstid. 2 38 s.

18151914

sv-gr ide

Hillmo, Thomas (1994) Arsenikprocessen: debatt och
problemperspektiv kring ett hälso- och miljöfarligt ämne i
Sverige 1850-1919. 325 s.

18151914

Sv

pol

Nilsson, Hans (1994)Motbättrehälsa: dödlighetoch
hälsoarbete i Linköping 1860-1894. 261 s.

18151914

Sv

soc

Sundkvist, Maria (1994) De vanartade barnen: mötet
mellan barn, ftiräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd
1903-1925. 284 s.
1914-

Sv

soc

åld

Weiner, Gena (1995) De räddade barnen: om fattiga
barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i
Hagalund 1900-1940. 352 s.

1914-

Sv

soc

åld

Alzen, Annika ( 1996) Fabriken som kulturarv :
frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping
1950-1985. 159 s.

1914-

Sv

ide

Bengtsson, Magdalena ( 19 9 6) Det hotade barnet : tre
generationers spädbarns- och barnadödlighet i 1800-talets
Linköping. 383 s.

18151914

Sv

soc

åld

Holme, Lotta (1996) Konsten attgiira barn raka:
ortopedi och vanftirevård i Sverige till 1920. 355 s.

18151914

Sv

soc

åld

gen

arb

bio

miljö

6i

Sak- Särsk.
Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

96

Sjöberg, Mats ( 1996) Att säkra framtidens skiJrdar:
barndom, skola och arbete i agrar miljo· : Balstad pastorat
1860-1930. 325 s.

18151914

Sv

soc

agr;
åld

Sviden, John ( 1996) Industrialisering och fiJ"rändrad
miljöpåverkan : råvarufliJ"den samt svavel- och kvicksilver- tid
utsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655-1920. 243 s.
mod

Sv

ide

miljö

Graninger, Ulrika ( 1997) Från osynligt till synligt: bak- 1815teriologins etablering i sekelskiftets svenska medicin. 328 s. 1914

Sv

soc

1914-

Sv

förv

100 Karlsson, Magnus ( 19 9 8) The liberalisation aftelecommunications in Sweden : technology and regime
change from the 1960s to 1993. 391 s.

1914-

Sv

förv

101 Linner, Björn-Ola (1998) The world household:
Georg Borgstro·m and the postwar population-resource
crisis. 255 s.

1914-

sv-gr ide

102 Eriksson, Rikard ( 19 9 9) Psykoteknik : kulturell
fabricering av personlig identitet. 293 s.

1914-

Sv

soc

103 Lagergren, Lars ( 1999) Svensk motorcykelkultur. 181 s. 1914-

Sv

soc

104 Lindgren, Anne-Li (1999) "Att ha barn med är en god
sak": barn, medier och medborgarskap under 1930-talet.
377 s.

1914-

Sv

ide

105 Olsson, Ingrid ( 1999) Att leva som lytt: handikappades 1815levnadsvilllear i 1800-talets LinkiJ"ping. 289 s.
1914

Sv

soc

1914-

Sv

ide

arb;

107 Ståhl, Margareta ( 199 9) Vår fana röd till färgen : fanor
som medium ftir visuell kommunikation under arbetar1815rörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890. 380 s.
1914

Sv

soc

arb

108 Söderlind, Ingrid ( 19 9 9) Barnhem fiir flickor : barn,
familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920. 400 s.

Sv

soc

åld

97

98

99

Jönson, Ulf ( 19 97) Bråkiga, liJsaktiga och nagelbitande
barn : om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i
Stockholm 1933-1950. 247 s.

106 Olsson, Ole (1999) Från arbete till hobby: en studie av
pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna. 335 s.
åld

18151914

åld

miljö

åld
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

109 Willner, Sam ( 1999) Det svaga könet?: kön och vuxendödlighet i 1800-talets Sverige. 359 s.

18151914

Sv

soc

gen

110 Areschoug, Judith ( 2000) Det sinnesslöa skolbarnet:
undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954. 395 s. 1914-

Sv

förv

åld

1914-

Sv

soc

1914-

sv-gr utr

1914-

Sv

soc

åld

miljöfrågans utmaningar : en analys av LO, SAF, Industriftirbundet och miljiJpolitiken 1965-2000. 281 s.
1914-

Sv

pol

miljö

Sv

pol

miljö

Sv

soc

arb

Sv

ide

1914-

Sv

ide

119 Jiilich, Solveig ( 2002) Skuggor av sanning: tidig svensk 1815radiologi och visuell kultur. 462 s.
1914

Sv

ide

120 Klinth, Roger ( 2002) Gö"ra pappa med barn : den
svenska pappapolitiken 1960-1995. 422 s.

1914-

Sv

soc

121 Torell, Ulrika ( 2002) Den rökande människan : bilden
av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal. 367 s.

1914-

Sv

ide

111 Eklöf, Motzi ( 2000) Läkarens ethos : studier i den

svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal
1890-1960. 400 s.
112 Hassler, Björn ( 2000) The strategy ofassistance :

Swedish environmental support to the Baltic States
1991-1996. 255 s.

miljö

113 Mi.i.nger, Ann-Charlotte ( 2000) Stadens barn på

landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna
välfärden. 309 s.
114 Linderström, Magnus (2001) Industrimoderniteten och

115 Martinsson, Mathias ( 2001) Ozonskiktet och risk-

samhället : en studie av den politiska diskussionen riirande
ozonskiktet 1968-1992. 224 s.
1914116 Arvidsson, Maria ( 2002) När arbetet blev farligt:

arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919.
241 s.

18151914

117 Hallström, Jonas ( 2002) Constructing a pipe-bound city:

a history ofwater supply, sewerage, and excreta removal in 1815Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910. 362 s.
1914
118 Hermansson, Camilla ( 2 o o 2) Det återvunna folk-

hemmet : om tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige
1987-1998. 350 s.

miljö

m-gen

63

Nr

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

tid
mod

Sv

soc

18151914

Sv

ide

tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och
science fiction i Sverige under det långa 1950-talet. 283 s. 1914-

Sv

ide

åld

1914-

Sv

soc

arb

aktörer och samverkan i Helsingborg och Gävle 1945-1983.
196 s.
1914-

Sv

förv

1914-

Sv

soc

1914-

Sv

pol

tid
mod

Sv

ide

1914-

Sv

pol

tid
mod

Sv

soc

1914-

Sv

ide

agr;
åld

18151914

L-am soc

rel;
åld

Författare (är) Titel. Sidantal.

122 Westling, Claes (2002) Småstadens dynamik:

Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält
1630-1660. 202 s.
123 Ahren Snickare, Eva (2002) Db"den, kroppen och
moderniteten. 314 s.
124 Godhe, Michael (2003) Morgondagens experter:

125 Åkerman, Johan (2003) Lokala fack i globala fö"retag:

Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket
1925-1985. 270 s.
126 Bohlin, Henrik ( 2004) Att välja energisystem : processer,

127 Gullberg, Eva ( 2004) Det välnärda barnet :

föreställningar och politik i skolmåltidens historia. 219 s.
128 Lindblom, Christer ( 2004) I väntan på tandvård:
hur tandrötan blev politik. 250 s.

åld

129 Lindvall, Anne-Christine (2004) Anpassade fijr

tillfället : bruket av personvers i Norrköpings Tidningar
1760 till 1869. 205 s.
130 Palm, Jenny (2004) Makten överenergin: policyprocesser i två kommuner1977-2001. 230 s.
131 Sanden, Annika ( 2005) Stadsgemenskapens resurser och

villkor : samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping
1600-1620. 273 s.
132 Waltersson, Kent (2005) Bildning för livet: framtids-

strategier och bildningssträvanden i Tengene JUF
1930-1960. 221 s.
133 Wifvesson, Marianne (2005) On voyage with Cristoväo

Colombo: the privatization ofCatholic orphan care in
Säo Paulo City, 1892-1922. 310 s.

64
Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

134 Block, Eva (1976) Amerikabilden i svensk dagspress
1948-1968. 178 s.

1914-

sv-gr ide

135 Rubenson, Sven (1976) The survival ofEthiopian
independence. 437 s.

1914-

Afr

LUND

utr

136 Trulsson, Sven G. (1976) British and Swedish policies
and strategies in the Baltic after the peace ofTilsit in 1807 : tid
astudy ofdecision-making. 175 s.
mod

sv-gr utr

137 Ivarsson, Rune (1977) Jordftirvärvslagen, socialdemokratin och bönderna : en studie över jordfo"rvärvslagstiftningen i svensk politik 1945-1965. 350 s.
1914-

Sv

ide

138 Nyman, Lars-Erik (1977) Great Britain and Chinese,
Russian and]apanese interests in Sinkiang, 1918-1934.
165 s.

1914-

As

utr

139 Eimer, Birgitta ( 1978) Cavour and Swedish politics.
457 s.

18151914

sv-gr utr

140 Rikardsson, Gunnel ( 1978) The Middle Bast conflict in
the Swedish press : a content analysis ofeditorials in three
daily newspapers 1948-1973. 254 s.
1914-

sv-gr ide

141 Blomkvist, Bo ( 1979) International i miniatyr :
studier i skånsk arbetarrörelse före 1880 och dess
internationella kontakter. 184 s.

sv-gr soc

arb

142 Brunius, Jan (1980) Bondebygd i förändring: bebyggelse
och befolkning i västra Närke ca 1300-1600. 205 s.
med

Sv

soc

agr

143 Emanuelson, Kjell (1980) Den svensk-norska utrikesfö"rvaltningen 1870-1905: dess organisations- och verksam- 1815hetsftirändring. 173 s.
1914

No

utr

144 Larsson, Hans Albin ( 1980) Partireformationen :
från bondefo"rbund till centerparti. 233 s.

1914-

Sv

pol

145 Lövgren, Anna-Brita (1980) Handläggning och
inflytande : beredning, föredragning och kontrasignering
underKarlXI:senvälde. 237 s.

tid
mod

Sv

förv

18151914

bio

65

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

146 Olsson, Lars (1980) Då barn var lönsamma:
om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska
fijrändringar i några svenska industrier under 1800och början av 1900-talet. 176 s.

18151914

Sv

147 Puig i Scotoni, Pau ( 1980) Att fijrstå revolutionen : en
kritisk undersijkning om historisk stabilitet och förändring.
158 s.

ej tid

ej rum ide

148 Salomon, Kim ( 1980) Konflikt i grcenseland: sociale og
nationale modscetninger i S@nderjylland 1920-33. 234 s.

1914-

No

pol

Mowafi, Reda ( 1981) Slavery, slave trade and abolition
attempts in Egypt and the Sudan 1820-1882. 145 s.

18151914

Afr

soc

1914-

sv-gr ide

151 Olsson, Christer ( 1982) Congress and the executive: the
making ofUnited States foreign policy 1933-1940. 209 s.
1914-

N-am utr

152 Alksnis, Imants ( 19 83) Den marxistiska publicistiken i
1815i Lettland 1912-1914: en studie i effektiv propaganda. 227 s. 1914

Eur

ide

153 Bååth, Käthe (1983) Öde sedan stora döden var-:
bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid
och 1500-tal. 267 s.
med

Sv

soc

154 Gerner, Kristian ( 1983) The Soviet Union and Central
Europe in the post-war era : a study in precarious security.
238 s.

Eur

utr

Nr

1 49

Författare (år) Titel. Sidantal.

150 Queckfeldt, Eva ( 1981) "Vietnam": tre svenska
tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968. 139 s.

1914-

soc

155 Graham, Terence (1983) The "interestsofcivilization"?:
reaction in the United States against the "seizure" ofthe
1815Panama canal zone, 1903-1904. 281 s.
1914

N-am utr

156 Lindberg, Anders (1983) Småstat mot stormakt:
beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska
handels- och sjofartstraktat. 281 s.

18151914

sv-gr utr

157 Nilson, Bengt ( 1983) Handelspolitik under skärpt
konkurrens: England och Sverige 1929-39. 217 s.

1914-

sv-gr utr

158 N orrlid, Ingemar ( 19 83) Demokrati, skatterättvisa och
ideologisk förändring : den kommunala självstyrelsen och
demoleratins genombrott i Sverige. 3 62 s.

18151914

Sv

förv

åld

mil

agr

66

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

159 Skansjö, Sten (1983) Söderslättgenom 600 år:
bebyggelse och odling under äldre historisk tid. 324 s.

tid
mod

Sv

soc

agr

160 Stenkula, Carl Gustaf (1983) Gammal i Lund:
utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och
enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918. 248 s.

18151914

Sv

soc

åld

161 Strahl, Christer (1983) Nationalism och socialism :
fosterlandet i den politiska idedebatten i Sverige 1890-1914. 1815195 s.
1914

Sv

ide

162 Ahlander, Olof (1983) Staat, WirtschaftundHandelspolitik: Schweden undDeutschland 1918-1921. 440 s.

1914-

sv-gr utr

163 Sundström, Hans ( 1984) Bönder bryter bygd: studier i
övre Norrlands äldre bebyggelsehistoria. 180 s.

med

Sv

soc

agr

164 Agrell, Wilhelm ( 19 85) Alliansfrihet och atombomber :
kontinuitet och fiirändring i den svenska fiirsvarsdoktrinen
från 1945 till 1982. 408 s.
1914-

sv-gr utr

mil

165 Johansson, Göran V. (1985) Kristen demokrati på
svenska : studier om KDS tillkomst och utveckling
1964-1982. 303 s.

1914-

Sv

pol

rel

166 Braw, Monica (1986) The atomic bomb suppressed:
American censorship in Japan 1945-1949. 183 s.

1914-

As

ide

167 Carlsson, Christina (1986) Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910.
323 s.

18151914

Sv

pol

arb;
k-gen

168 Larsson, Lars J. (1986) SörenNorby och Östersjöpolitiken tid
1523-1525. 211 s.
mod

No

pol

bio

169 Ottosson, Ingemar ( 1986) Krig i fredens intresse eller
neutralitet till varje pris? : Sverige, NF och frågan om
kollektiv säkerhet 1935-1936. 294 s.

1914-

sv-gr utr

170 Sandin, Bengt ( 1986) Hemmet, gatan, fabriken eller
skolan : folkundervisning och barnuppfostran i svenska
städer 1600-1850. 320 s.

tid
mod

Sv

förv åld

171 Edgren, Lars ( 1987) Lärling - gesäll -mästare :
hantverk och hantverkare i Malmö· 1750-1847. 403 s.

tid
mod

Sv

soc

67

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

172 Ericson, Hans-Olof ( 1987) Vanmakt och styrka: studier
av arbetarriirelsens tillkomst och fo·rutsättningar i Jonkoping, 1815Huskvarna ochNorrahammar 1880-1909. 313 s.
1914

Sv

soc

arb

173 Haraldsson, Desiree ( 1987) Skydda vår natur!:
Svenska naturskyddsföreningens framväxt och tidiga
utveckling. 279 s.

1914-

Sv

pol

miljö

174 Karlsson, Klas-Göran ( 1987) Historieundervisning i
klassisk ram : en didaktisk studie av historieämnets målfrågor i den ryska och sovjetiska skolan 1900-1940. 300 s.

1914-

Eur

hist

175 Nordström, Marie (1987) Pojkskola,flickskola, samskola:
samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962. 231 s. 1914-

Sv

förv

176 Johansson, Rune ( 1988) Small state in boundary conflict:
Belgium and the Belgian-German horder 1914-1919- 240 s. 1914-

Eur

utr

177 Krantz, Karl Johan ( 1988) Garnisonsstadens politik och
ekonomi : Växjo~ ]o"nkoping och Eksjö inför bygderegementenas kasernering. 244 s.

18151914

Sv

pol

mil

178 Ralfnert, Bernt ( 1988) Kvinnoprästdebatten i Sverige i
perspektivet kyrka-stat. 390 s.

1914-

Sv

pol

k-gen;
rel

179 Håkansson, Stefan ( 1989) Konsulerna och exporten
1905-1921: ett "Governmentfailure"?. 254 s.

1914-

sv-gr förv

gen

180 Jonsson, Per ( 1989) Finntorparna i Mången : jord,
människor och rättsuppfattning i ftirproletär bergslagsmiljö. tid
302 s.
mod

Sv

181 Werner, Yvonne Maria ( 1989) Svensk-tyska förbinde/ser kring sekelskiftet 1900 : politik och ekonomi vid
tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och
sjofartstraktat. 352 s.

18151914

sv-gr utr

182 Bolin-Hort, Per (1990) Work,family and the state:
child labour and the organization ofproduction in the
British cotton industry, 1780-1920. 328 s.

18151914

Eur

soc

åld

183 Thorleifur Fridhriksson ( 1990) Den gyldne flue: de
skandinaviske socialdemokratiers relationer til den
islandske arbejderbevaegelse 1916-56: internationalisme
eller indblanding?. 368 s.

1914-

No

soc

arb

soc

agr

68
Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

184 Göransson, Göran ( 19 9 o) Virtus militaris : officersideal tid
i Sverige 1560-1718. 200 s.
mod

Sv

soc

mil

185 Millbourn, Ingrid (1990) "Rätt till maklighet": om den 1815svenska socialdemokratins lärprocess 1885-1902. 438 s.
1914

Sv

pol

arb

186 Rönnquist, Ralf ( 1990) Historia och nationalitet: skotsk tid
etno-territorialitet i ett historiskt perspektiv. 2 73 s.
mod

Eur

pol

etn

Sv

soc

arb

int

utr

Sv

pol

Sv

förv

Sv

soc

arb

192 Svensson, Anders (1992) Ungrare i folkhemmet: svensk
flyktingpolitik i det kalla krigets skugga. 263 s.
1914-

sv-gr pol

etn

193 Söderblom, Tomas (1992) Horan och batongen:
prostitution och repression i folkhemmet. 243 s.

Sv

soc

k-gen

194 Harrison, Dick ( 19 93) The early state and the towns :
forms ofintegration in Lombard Italy AD 568-774. 310 s. med

Eur

pol

195 Persson, Hans-Åke (1993) Retorik och rea/politik:
Storbritannien och de fiirdrivna tyskarna efter andra
världskriget. 325 s.

1914-

Eur

utr

196 Ruthström-Ruin, Cecilia (1993) BeyondEurope: the
globalization ofrefugee aid. 304 s.

1914-

int

utr

187 Berggren, Lars (1991) Ångvisslans och brickornas värld:

om arbete och facklig organisering vid Kockums mekaniska 1815verkstad och Carl Lunds fabrik iMalmii 1840-1905. 432 s. 1914
188 Sjöberg, Tommie (1991) The powers and the persecuted:

the refugee problem and the Intergovernmental Committee
on Refugees (IGCR), 1938-1947. 260 s.
1914189 Aronsson, Peter ( 1992) Bänder giir politik : det lokala
självstyret som social arena i tre Smålandssocknar,
1680-1850. 380 s.

tid
mod

190 Blomqvist, Göran ( 19 9 2) Elfenbenstorn eller statsskepp? :
stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision
1815från Agardh till Schiick. 482 s.
1914
191 Greiff, Mats (1992) Kontoristen : från chefens hiigra

hand till proletär : proletarisering, feminisering och facklig
organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950. 1815438 s.
1914

1914-

etn

69

Sak- Särsk.
Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

1 97

Samuelson, Jan (1993) Aristokrat eller fijrädlad bonde?:
det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala fiJrbindelser tid
under tiden 1523-1611. 361 s.
mod

Epok

Rum omr. persp.

Sv

soc

tid
mod

Sv

soc

tid
mod

Sv

ide

200 Billing, Peter & Mikael Stigendal (1994) Hegemonins
decennier : lärdomar från Malmö om den svenska
modellen. 440 s.
1914-

Sv

soc

201 Edgren, Monika (1994) Tradition ochfo·rändring:
könsrelationer, omsorgsarbete och fo·rso·rjning inom
Norrkopings underklass under 18 o o-talet. 2 73 s.

18151914

Sv

soc

202 Malmborg, Mikael af (1994) Den ståndaktiga
nationalstaten : Sverige och den västeuropeiska
integrationen 1945-1959. 443 s.

1914-

sv-gr utr

203 Rosen, Ulla ( 1994) Himlajord och handelsvara:
ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880. 292 s.

18151914

Sv

soc

204 Wallengren, Hans (1994) Hyresvärlden: maktrelationer 1815på hyresmarknaden i Malmo· ca 1880-1925. 445 s.
1914

Sv

soc

205 Zitomersky, Joseph (1994) FrenchAmericans -native
Americans in eighteenth-century French colonial
Louisiana : the population geography ofthe Illinois Indians,
tid
167os-176os: the form and function ofFrench - native
settlement relations in eighteenth-century Louisiana. 412 s. mod

N-am soc

206 Andersson, Lars I. (1995) Kommunalskattefrågan
under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan
kommuner. 332 s.

1914-

Sv

förv

207 Bergman, Ulf ( 1995) Från bondelots till yrkesman:
lotsning i Östergötland 1537-1914. 404 s.

tid
mod

Sv

soc

208 Bokholm, Rune ( 19 9 5) Städernas handlingsfrihet : en
studie av expansionsskedet 1900-1930. 344 s.

1914-

Sv

förv

198 Sundberg, Kerstin ( 19 93) Resurser och sociala
relationer : studier av ett lokalsamhälle i fdrändring
1600-1800: Österhaninge och Västerhaninge
socknar. 230 s.
1 99

Thunander, Rudolf (1993) Hovrätt i funktion: Go'ta
hovrätt och brottmålen : 1635-1699. 305 s.

gen

agr

etn

70

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

209 Cantera Carlomagno, Marcos ( 1995) Ett folk av
mänsklig granit : Sverige i den italienska utrikespolitiken
1932-1936. 216 s.

1914-

sv-gr utr

210 Johansson, Lennart (1995) Systemet lagom: rusdrycker,
intresseorganisationer och politisk kultur under ftjrbuds1815debattens tidevarv 1900-1922. 284 s.
1914

Sv

pol

211 Olsson, Anders (1995) Borgmästare, bastioner och
tullbommar : Göteborg och Halmstad under statligt
inflytande 1630-1660. 233 s.

tid
mod

Sv

förv

212 Yassin, Borhanedin A. (1995) Vision orreality?:
the Kurds in the policy ofthe Great Powers, 1941-1947.
246 s.

1914-

int

utr

213 Ahsberg, Bengt (1995) Studenter och storpolitik:
Sverige och det internationella studentsamarbetet
1919-1931. 337 s.

1914-

sv-gr förv

214 Aimaq, Jasmine (1996) For Europe or empire?: French
colonial ambitions and the European army plan. 311 s.

1914-

Eur

utr

215 Hägerdal, Hans ( 19 9 6) Väst om öst : kinaforskning och
kinasyn under 1800- och 1900-talen. 361 s.

1914-

int

ide

216 Ulvros, Eva Helen (1996) Fruar och mamseller:
kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870. 440 s.

18151914

Sv

soc

k-gen

217 Lindstedt Cronberg, Marie ( 1997) Synd och skam :
ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. 316 s.

tid
mod

Sv

soc

k-gen

218 Sundell, Åke ( 1997) Patriarkalism och ftjreningsrätt:
om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936. 232 s.

1914-

Sv

soc

arb

219 Carlsson, Erik (1998) Sverige och tysk motståndsrörelse
under andra världskriget. 432 s.

1914-

sv-gr utr

220 Dahl, Gunnar (1998) Trade, trust and networks:
commercial culture in late Medieval Italy. 355 s.

med

Eur

soc

221 Perlestam, Magnus ( 1998) Den rotfaste bonden - myt
eller verklighet? : brukaransvar i Ramkvilla socken
1620-1820. 270 s.

tid
mod

Sv

soc

etn

mil

agr

71
Sak- Särsk
Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

States and the security ofthe Middle Bast : the formation
ofthe BaghdadPact. 368 s.

1914-

int

utr

223 Sörens en, Thomas ( 19 9 8) Det blänkande eländet : en
bok om kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmii. 222 s.

18151914

Sv

soc

m-gen;
mil

Eur

soc

arb

18151914

Sv

ide

k-gen;
rel

tid
mod

Sv

förv

rel

1914

Sv

soc

arb

228 Lennartsson, Malin ( 1999) I säng och säte: relationer
mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland. 381 s.

tid
mod

Sv

soc

gen

229 Ljungh, Agneta ( 1999) Sedd, eller osedd?: kvinnoskildringar i svensle historieforskning, mellan åren 1890
till 199~. 251 s.

1914-

Sv

hist

k-gen

18151914

Sv

förv

231 Ottosson, Mikael ( 1999) Sahlberg och surdegen : sociala 1815relationer på Kosta glasbruk 1820-1880. 280 s.
1914

Sv

soc

232 Persson, Fabian ( 1999) Servants offortune: the Swedish tid
court between 1598 and 1721. 278 s.
mod

Sv

soc

1914-

int

ide

m-gen;
mil

1914-

Sv

ide

etn

222 Persson, Magnus (1998) Great Britain, the United

224 Tidman, Yngve (1998) SprängAmalthea!: arbete,
facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 18151870-1914. 274 s.
1914
225 Hammar, Inger (1999) Emancipation och religion: den
svenska kvinnoriirelsens pionjärer i debatt om kvinnans
kallelse ca 1860-1900. 318 s.

226 Larsson, Olle ( 1999) Biskopen visiterar: den kyrkliga
iiverhetensmiite med lokalsamhället 1650-1760. 351 s.
227 Lef:fler, Marion ( 1999) Bå.cker, bildning, makt: arbetare,
borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och
Helsingborg 1860-1901. 380 s.

1815-

230 Nilsson, Roddy ( 19 9 9) En välbyggd maskin, en
mardröm få"r själen : det svenska fängelsesystemet under
1800-talet. 491 s.

arb

233 Resic, Sanimir ( 1999) American warriors in Vietnam :
warrior values and the myth ofthe war experience during
the Vietnam war, 1965-1973. 265 s.

234 Andersson, Lars M. (2000) En jude är en jude är en
jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress
omkring 1900-1930. 621 s.

72

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

235 Bokholm, Sif ( 2000) En kvinnoröst i manssamhället:
AgdaMontelius 1850-1920. 404 s.

18151914

Sv

236 Davies, Mark ( 2000) A perambulating paradox :
British trave! literature and the image ofSweden c.
1770-1865. 477 s.

18151914

sv-gr ide

237 Hellstenius, Mats ( 2000) Krigen som inte blev av :
Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mitt. 201 s.

18151914

Sv

ide

mil

238 Andersson, Irene ( 2001) Kvinnor mot krig : aktioner
och nätverk ftir fred 1914-1940. 357 s.

1914-

Sv

pol

k-gen;
mil

239 Johansson, Per Göran (2001) Gods, kvinnor och
stickning : tidig industriell verksamhet i Hök härad i
södra Halland ca 1750-1870. 265 s.

tid
mod

Sv

soc

k-gen

240 Johansson, Roger (2001) Kampen om historien:
Ada/en 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och
historiebruk 1931-2000. 557 s.

1914-

Sv

hist

241 Lindberg, Anna (2001) Experience and identity: a
historical account ofclass, caste and gender among the
Cashew workers ofKerala, 1930-2000. 382 s.

1914-

As

soc

242 Persson, Bodil E. B. (2001) Pestens gåta: farsoter i det
tidiga 1700-talets Skåne. 525 s.

tid
mod

Sv

soc

243 Reuterswärd, Elisabeth (2001) Ett massmedium ftir
folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i
1700-talets samhälle. 329 s.

tid
mod

Sv

ide

244 Zander, Ulf (2001) Fornstora dagar, moderna tider:
bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till
sekelskifte. 650 s.

1914-

Sv

hist

245 Andersson, Torbjörn ( 2 o o 2) Kung fotboll : den svenska
fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. 753 s. 1914-

Sv

soc

246 Bergman, Kalle ( 2002) Makt, mö"ten, gränser: Skånska tid
kommissionen i Blekinge 1669-70. 420 s.
mod

Sv

förv

247 Eklöf, Stefan ( 2002) Power and political culture : the
Indonesian Democratic Party (PDI) and the decline ofthe
New Order (1986-98). 369 s.

As

pol

1914-

soc

bio;
k-gen

k-gen

73

Epok

Sak- Särsk
Rum omr. persp.

18151914

Sv

pol

miljö

2 49 Fagerlund, Solveig (2002) Handel och vandel: vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv : Helsingborg tid
ca 1680-1709. 260 s.
mod

Sv

soc

k-gen

250 Linderoth, Andreas ( 2002) Kampen fö"r
erkännande : DDR :s utrikespolitik gentemot Sverige
1949-1972. 350 s.

1914-

sv-gr utr

251 Lindström, Fredrik ( 2002) Empire and identity:
biographies ofAustrian identity in an age ofimperial
dissolution. 391 s.

1914-

Eur

pol

252 Nilsson, Nils-Erik ( 2002) Skriv med egna ord: en
studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år
skriver "forskningsrapporter". 239 s.

1914-

Sv

förv

2 53 Tornbjer, Charlotte (2002) Den nationella modern:
moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap
under 1900-talets fö'rsta hälft. 308 s.

1914-

Sv

ide

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

248 Eliasson, Per ( 2002) Skog, makt och människor: en
miljöhistoria om svensk skog 1800-1875. 455 s.

254 Alm, Martin (2003) Americanitis: Amerika som
sjukdom eller läkemedel : svenska berättelser om USA åren
1900-1939. 391 s.
1914-

sv-gr ide

255 Lerbom, Jens (2003) Mellan två riken: integration,
politisk kultur och fö'rnationella identiteter på Gotland
1500-1700. 267 s.

tid
mod

Sv

pol

256 Olsson, Curt Ake ( 2003) Tidningsmakt och politiska
organisationer : den borgerliga samlingsrö'relsen i
Fyrstadskretsen 1962-1968. 301 s.

1914-

Sv

pol

257 Bergenlöv, Eva ( 2004) Skuld och oskuld: barnamord
och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring
1680-1800. 491 s.

tid
mod

Sv

ide

258 Carls, Lina ( 2004) Våp eller nucka?: kvinnors högre
studier och genusdiskursen 1930-1970. 448 s.

1914-

Sv

förv

2 59 Cronqvist, Marie ( 2004) Mannen i mitten : ett spiondrama i svensk kallakrigskultur. 375 s.

1914-

Sv

ide

k-gen

k-gen

74
Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

260 Jansdotter, Anna (2004) Ansikte mot ansikte:
räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige
1850-1920. 495 s.

18151914

Sv

soc

261 Selling, Jan ( 2004) Ur det fiirflutnas skuggor: historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000. 363 s.

1914-

Eur

hist

262 Ullgren, Peter ( 2004) Lantadel: adliga godsägare i
Östergiitland och Skåne vid 1600-talets slut. 400 s.

tid
mod

Sv

soc

263 Wallette, Anna (2004) Sagans svenskar: synen på
tid
vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år. 410 s. mod

Sv

hist

264 Edenheim, Sara (2005) Begärets lagar: moderna statliga
utredningar och heteronormativitetens genealogi. 283 s.
1914-

Sv

förv gen

1914-

Sv

ide

266 Persson, Stefan (2005) Kungamakt och bonderätt:
om danska kungar och bönder i riket och i Gö'inge härad
ca 1525-1640. 474 s.

tid
mod

No

pol

267 Småberg, Maria (2005) Ambivalentfriendship:
Anglican conflict handling and education for peace in
Jerusalem 1920-1948. 453 s.

1914-

As

förv rel

1914-

Sv

ide

Eur

ide

Sv

soc

265 Holgersson, Ulrika (2005) Populärkulturen och
klassamhället : arbete, klass och genus i svensk dampress i
biirjan av 1900-talet. 416 s.
k-gen

k-gen

arb;

STOCKHOLM

268 Drangel, Louise (1976) Den kämpande demokratin:
en studie i antinazistisk opinionsrö'relse 1935-1945. 286 s.
269 Elthammar, Bo (1976) Julius Caesar infö'r eftervärlden :

studier i Caesaruppfattningen under medeltid och italiensk
renässans. 170 s.
med
270 Gustafson, Uno (1976) Industrialismens storstad:
studier rö·rande Stockholms sociala, ekonomiska och
demografiska struktur 1860-1910. 290 s.

18151914

bio

75
Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

271 Månsson, Olle (1976) Industriell beredskap: om ekonomisk fo'rsvarsplanering inför andra världskriget. 268 s.
1914-

Sv

förv

mil

272 Dahlbäck, Göran ( 1977) Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527. 430 s.

med

Sv

förv

rel

273 Metcalf, Michael F. ( 1977) Russia, England and
Swedish party politics 1762-1766 : the interplay between
great power diplomacy and domestic politics during
Sweden 's Age ofLiberty. 2 78 s.

tid
mod

sv-gr utr

274 Söder berg, Ulf ( 1977) Gustav I:s arv och eget i
Uppland : en godsmassas framväxt, organisation och
fo•rvaltning. 276 s.

tid
mod

Sv

förv

275 Thullberg, Per ( 1977) Bönder går samman : en studie i
Riksförbundet Landsbygdens folk under världskrisen
1929-1933. 359 s.

1914-

Sv

soc

276 De Geer, Hans (1978) Rationaliseringsrö·relsen i
Sverige : effektivitetsideer och socialt ansvar under mellankrigstiden. 425 s.
1914-

Sv

soc

277 Nybom, Thorsten (1978) Motstånd -anpassninguppslutning : linjer i svensk debatt om utrikespolitik och
internationell politik 1940-1943. 402 s.

sv-gr ide

1914-

agr

278 Ryman, Björn ( 1978) Eric Benzelius d.y. : en frihetstida tid
politiker. 251 s.
mod

Sv

pol

bio

279 Fiirth, Thomas (1979) De arbetslösa och 1930-talskrisen:
en kollektivbiografi ö"ver hjälpsökande arbetslösa i
Stockholm 1928-1936. 301 s.
1914-

Sv

soc

arb

280 Gäfvert, Björn ( 1979) Kreuger, riksbanken och
regeringen. 340 s.

1914-

Sv

förv

bio

281 Pursche, Werner ( 1979) Timmermansämbetet i
Stockholm ftjre 1700. 1413 s.

tid
mod

Sv

soc

282 Wiren, Karl-Hugo (1979) Från skilda håll:
Aftonbladets textanskaffning 1886-87. 255 s.

18151914

Sv

ide

283 Cederqvist, Jane ( 1980) Arbetare i strejk : studier
rörande arbetarnas politiska mobilisering under industria- 1815!ismens genombrott: Stockholm 1850-1909. 176 s.
1914

Sv

pol

arb
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Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

284 Nilsson, Lars (1980) Näringsliv och befolkning i Kalmar
1910-1975. 159 s.
1914-

Sv

soc

285 Olsson, Tom ( 1980) Pappersmassestrejken 1932 :
en studie av facklig ledning och opposition. 495 s.

1914-

Sv

soc

arb

286 Johansson, Ingemar (19 8 2) Strejken som vapen :
fackftjreningar och strejker iNorrkiJping 1870-1910. 451 s.

18151914

Sv

soc

arb

287 Lilja, Sven (1983) Kalmar under Gustav Vasa och hans
sö·ner. 126 s.

tid
mod

Sv

förv

288 Tjerneld, Andreas (1983) Från borgarståndets storhetstid : statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena
ståndsriksdagen. 176 s.

18151914

Sv

pol

289 Blidberg, Kersti ( 1984) Splittrad gemenskap: kontakter
och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945. 284 s.
1914-

No

pol

290 Bäck, Kalle (1984) Bondeopposition och bondeinflytande
under frihetstiden : centralmakten och östgö"tabiJndernas
reaktioner i näringspolitiska frågor. 326 s.

tid
mod

Sv

soc

291 Johanson, Ulla ( 1984) Fattiga och tiggare i Stockholms
stad och län under 1700-talet: studier kring den offentliga tid
fattigvården under frihetstiden. 382 s.
mod

Sv

soc

292 Matovic, Margareta R. (1984) Stockholmsäktenskap:
familjebildning och partnerval i Stocl?.holm 1850-1890.
390 s.

18151914

Sv

soc

293 Ström-Billing, Inger (1984) Stockholmshamn
1909-1939: näringsliv och politik i samverkan. 230 s.

1914-

Sv

soc

294 Gustafsson, Harald ( 1985) 111.ellan kung och allmoge:
ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets
Island. 319 s.

tid
mod

No

förv

295 Hammarlund, Bo (19 8 5) Politik utan partier : studier i
Sveriges politiska liv 1726-1727. 248 s.

tid
mod

Sv

pol

296 Horgby, Björn (1986) Den disciplinerade arbetaren :
brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-191 o.
322 s.

18151914

Sv

soc

arb

arb

77

Sak- Särsk.
Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

2 97 Larsson, Sven-Erik ( 1986) Regera i koalition : den borgerliga trepartiregeringen 1976-1978 och kärnkraften. 502 s. 1914-

Sv

pol

298 Berge, Anders ( 1987) Sakkunskap och politisk
rationalitet : den svenska flottan och pansarfartygsfrågan
1918-1939. 246 s.

1914-

Sv

ide

299 Claeson, Sten ( 1987) Häradshiivdingeämbetet i
senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige. 300 s.

tid
mod

Sv

ide

300 Sund, Bill ( 1987) Nattens vita slavar: makt, politik och
teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955.
154 s.

1914-

Sv

soc

arb

301 Bernström, Åke ( 19 8 8) Officerskår i förvandling : [ den
svenska armeofficerskårens rekrytering, utbildning och
tjänstgöringsfdrhållanden från 1860-talet fram till 1920.
370 s.

18151914

Sv

soc

mil

302 Ericson, Lars (1988) Borgare och byråkrater: omvand!ingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637. 447 s.

tid
mod

Sv

förv

3o3 Nilsson Hoadley, Anna-Greta ( 1989) Atomvapnet som
partiproblem : Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960. 231 s.
1914-

Sv

pol

arb;
k-gen

304 Abrahamsson, Åke (1990) Ljus och frihet till näringsfång .·
om tidningsväsendet, arbetarriirelsen och det sociala med- 1815vetandets ekologi: exemplet Stockholm 1838-1869. 62 3 s. 1914

Sv

ide

arb

305 Andersson, Sten (1990) Mellan Akarp och Saltsjöbaden:
en studie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens Sverige 1923-1928. 217 s.
1914-

Sv

pol

arb

306 Ferm, Olle ( 1990) De högadliga godsen i Sverige vid
1500-talets mitt: geografis!, uppbyggnad, räntestruktur,
godsdrift och hushållning. 526 s.

tid
mod

Sv

soc

307 Karlsson, Per-Arne ( 1990) Järnbruken och ståndssamhället : institutionell och attitydmässig konflikt under
Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770. 293 s.

tid
mod

Sv

soc

308 Sandström, Åke (199o)Mellan TorneåochAmsterdam:
en undersokning av Stockholms roll som förmedlare av
tid
varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650. 453 s.
mod

sv-gr soc

mil
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Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

3o9 Sundin, Sven Z. ( 1990) I storstadens skugga : Boo socken
på Värmdön 1860-1970. 255 s.
1914-

Sv

soc

310 Östberg, Kjell (1990) Byråkrati och reformism: en
studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala
integrering fram till första världskriget. 352 s.

18151914

Sv

pol

arb

311 Bergström, Carin (1991) Lantprästen: prästens
funktion i det agrara samhället 1720-1800 : OlandFrösåkers kontrakt av ärkestiftet. 200 s.

tid
mod

Sv

förv

rel

312 Jans son, Arne ( 19 91) Bördor och bärkraft : borgare och
kronotjänare i Stockholm 1644-1672. 352 s.

tid
mod

Sv

soc

313 Nordström, Peter (1991) Reformer och rationalisering:
kung, råd och ftirvaltning under tidig gustaviansk tid,
tid
mod
1772-1778. 229 s.

Sv

förv

314 Persson, Bo (1991) Skogens skördemän: Skogs- och
flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927. 228 s.

1914-

Sv

soc

315 Sandberg, Robert ( 1991) I slottets skugga : Stockholm
och kronan 1599-1620. 529 s.

tid
mod

Sv

förv

316 Hellström, Hans ( 19 9 2) Struktur, aktör eller
kultur? : arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige.
230 s.

1914-

Sv

soc

317 Lindell, Ingrid ( 19 92) Disciplinering och yrkesutbildning: reformarbetet bakom 1918 års praktiska
ungdomsskolereform. 252 s.

1914-

Sv

förv

318 Wijk, Johnny ( 19 9 2) Svarta bö"rsen : samhällslojalitet i
kris : livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln
i Sverige 1940-1949. 326 s.

1914-

Sv

soc

319 Frohnert, Pär (1993) Kronans skatter och bondens brö'd:
den lokala fo"rvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775. tid
mod
373 s.

Sv

soc

320 Lövgren, Britta (1993) Hemarbete som politik:
diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och
tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut. 232 s.

Sv

soc

1914-

arb

k-gen
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Sak- Särsk.
Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

321 Peterson, Bo (1993) Boktryckaren som förläggare:
fiirlagsfunktion och utgivningspolitik hos P.A. Norstedt &
söner 1879-1910. 389 s.

18151914

Sv

soc

322 Sjöberg, Maria (1993)Järn och jord: bergsmän på
1700°talet. 274 s.

tid
mod

Sv

soc

323 Toler, John (1993) Per JönsonRösiö": "the agrarian
prophet" : a charismatic leader's attempt to rejuvenate
small agriculture and create a commitment to a cultural
1815revolt against industrialism in Sweden, 1888-1928. 354 s. 1914

Sv

soc

324 Bjarne Larsson, Gabriela (1994) Stadgelagstiftning i
senmedeltidens Sverige. 243 s.

med

Sv

ide

325 Nilsson, Torbjörn (1994) Elitens svängrum: första
kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886.
321 s.

18151914

Sv

pol

326 Aselius, Gunnar (1994) The "Russian menace" to
Sweden : the beliefsystem ofa small power security elite in
the age ofimperialism. 455 s.

18151914

sv-gr utr

327 Berggren, Henrik (1995) Sekletsungdom: retorik,
politik och modernitet 1900-1939. 302 s.

1914-

Sv

soc

åld

328 Blomberg, Eva (19 9 5) Män i mörker : arbetsgivare,
reformister och syndikalister : politik och identitet i svensk
gruvindustri 1910-1940. 432 s.

1914-

Sv

soc

arb;
m-gen

329 Gunnarsson, Lars (1995) Kyrkan, nazismen och
demokratin : åsiktsbildning kring svensk kyrklighet
1919-1945. 256 s.

1914-

Sv

ide

rel

33° Jorde, Tine Susanne ( 199 5) Stockholms tjenestepiker
under industrialiseringen : tjenestepikeyrkets funksjon i
individets livsl0p og i en ekspanderende storby. 187 s.

18151914

Sv

soc

arb;
k-gen

33 1 Sanders, Hanne (1995) Bondevaekkelse og
sekularisering : en protestantisk folkelig kultur i Danmark
og Sverige 1820-1850. 392 s.

18151914

No

ide

rel

33 2 Edling, Nils ( 1996) Det fosterländska hemmet:
egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 18151900. 540 s.
1914

Sv

soc

agr;
bio

80

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

333 Furuhagen, Björn (1996) Berusade bönder och bråkiga
båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor och ting
under 1700-talet. 288 s.

tid
mod

Sv

soc

334 Rahmqvist, Sigurd (1996) Sätesgård och gods: de
medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av
Upplands bebyggelsehistoria. 347 s.

med

Sv

soc

335 Schmidt, Werner ( 1996) Kommunismens riitter i första
världskrigets historiska rum : en studie kring arbetarrö·relsens historiska misslyckande. 320 s.

1914-

Sv

pol

336 Unger, Christina (1996) Makten och fattigdomen:
fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm. 352 s.

tid
mod

Sv

soc

1815337 Yttergren, Leif ( 1996) Täflan är lifvet: idrottens
organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898. 252 s. 1914

Sv

soc

338 Öberg, Lisa (1996) Barnmorskan och läkaren:
kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920. 1815363 s.
1914

Sv

soc

339 Ericsson, Christer ( 19 97) "Vi är alla delar av samma
familj": patronen, makten och folket vid Nyby bruk
1880-1940. 267 s.

1914-

Sv

soc

340 Hamilton, Ulf ( 19 9 7) Teknik på bönders villkor : de
tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreg- 1815lerande tekniska förändringen i Sverige 1806-1972. 304 s. 1914

Sv

ide

341 Kvarnström, Lars (1998) Män i staten: stationskarlar
och brevbärare i statens tjänst, 1897-1937. 256 s.

1914-

Sv

soc

342 Runcis, Maija ( 1998) Steriliseringar i folkhemmet. 370 s. 1914-

Sv

soc

343 Björk, Gunnela ( 1999) Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro
1900-1950. 331 s.

Sv

pol

344 Håkanson, Sigrid ( 1999) "- då skall han taga henne till
äkta- " : oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermåls- tid
system i Östsverige och Västsverige 1750-1850. 248 s.
mod

Sv

soc

345 Ljunggren, Jens (1999) Kroppens bildning:
linggymnastikens manlighetsprojekt 179 0-1914. 317 s.

Sv

soc

1914-

18151914

arb;
mil

arb

k-gen

m-gen
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

1914-

sv-gr utr

tid
mod

Sv

pol

1914-

Eur

ide

1914-

Sv

soc

tid
mod

Sv

soc

1914-

Sv

ide

Sv

förv

346 Silva, Charles (1999) Keep them strong, keep them

friendly : Swedish-American relations and the Pax
Americana, 1948-1952. 376 s.
347 Nordin, Jonas ( 2 o o o) Ett fattigt men fritt folk : nationell

och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till
slutet av frihetstiden. 528 s.
348 Ulander, Pertti (2000) Det stora filmkriget: Joseph

Goebbels' kamp mot Hollywood som inslag i nazismens
raspolitik. 190 s.
349 Waldemarson, Ylva ( 2000) Kvinnor och klass - en
paradoxal skapelseberättelse : LOs kvinnoråd och makten
att benämna 1898-1967. 204 s.

arb;
k-gen

35° Wottle, Martin ( 2 o o o) Det lilla ägandet : korporativ

formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. 351 s.
35 1 Blomkvist, Pär ( 2001) Den goda vägens vänner: väg-

och bitlobbyn och framväxten av det svenska bi/samhället
1914-1959. 340 s.

352 Forsberg, Linnea (2001) Stormaktstidens Stockholm tar tid
gestalt: gaturegleringen i Stockholm 1625-1650. 260 s.
mod
353 Gussarsson, Maria ( 2001) En socialdemokratisk Europa-

politik : den svenska socialdemokratins hållning till de
brittiska, västtyska och franska broderpartierna, och upprättandet av ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbete,
1955-58. 306 s.

1914-

sv-gr utr

arb

354 Hallenberg, Mats (2001) Kungen,fogdarna och riket: lo- tid
kalftirvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid. 446 s. mod

Sv

förv

355 Hans en, Lars-Erik ( 2001) Jämlikhet och valfrihet: en
studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt. 245 s. 1914-

Sv

pol

etn

356 Rydström, Jens (2001) Sinners and citizens: bestiality
and homosexuality in Sweden 1880-1950. 401 s.

1914-

Sv

soc

gen

357 Hedin, Marilrn ( 2002) Ett liberalt dilemma : Ernst
Beckman, Emilia Broome, G H von Koch och den sociala
frågan 1880-1930. 297 s.

18151914

Sv

pol

bio

82

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

358 Plymoth, Birgitta (2002) Fostrande försiirjning:
fattigvård, filantropi och genus i fabrikstaden Norrköping
1872-1914. 356 s.

18151914

Sv

soc

359 Sheiban, Hossein ( 2o o2) Den ekonomiska staden :
stadsplanering i Stockholm under senare hälften av
1800-talet. 334 s.

18151914

Sv

förv

360 Tyden, Mattias ( 2002) Från politik till praktik : de
svenskasteriliseringslagarna 1935-1975. 618 s.

1914-

Sv

pol

361 Bergman, Helena ( 2003) Att fostra till föräldraskap :
barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950.
380 s.

1914-

Sv

soc

362 Ekecrantz, Stefan ( 2003) Hemlig utrikespolitik : kalla
kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959. 266 s.

1914-

Sv

utr

363 Ericsson, Niklas ( 2003) Rätt eller fel? : moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid. 287 s.

med

Sv

ide

gen

364 Forsell, Håkan ( 2003) Hus och hyra : fastighetsägande 1815och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920. 368 s. 1914

sv-gr förv

365 Johansson, Peter (2003) Fast i det fiirflutna:
institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik
1891-1931. 271 s.

18151914

Sv

förv

366 Kronvall, Olof (2003) Den bräckliga barriären:
Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962. 407 s.

1914-

No

utr

367 Lundberg, Urban (2003)Juvelen i kronan: Socialdemokraterna och den allmänna pensionen. 368 s.
1914-

Sv

pol

368 Petersson, Magnus (2003) "Brödrafolkens väl":
svensk-norskasäkerhetsrelationer 1949-1969. 399 s.

1914-

No

utr

369 Tjeder, David (2003) The powerofcharacter:
middle-class masculinities, 1800-1900. 318 s.

18151914

Sv

ide

m-gen

370 Wallenberg Bondesson, Maria (2003) Religiösa
konflikter i norra Hälsingland 1630-1800. 284 s.

tid
mod

Sv

ide

rel

371 Bolin, Jan (2004) Parti av ny typ?: skapandet av ett
svenskt kommunistiskt parti 1917-1933. 434 s.

1914-

Sv

pol

arb

arb

83

Epok

Sak- Särsk.
Rum om.r. persp.

372 Edman, Johan (2004) Torken: tvångsvården av
alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981. 468 s.

1914-

Sv

soc

373 Eriksson, Fredrik ( 2004) Det reglerade undantaget:
högerns jordbrukspolitik 1904-2004. 367 s.

1914-

Sv

pol

374 Eriksson, Lena (2004) Arbete till varje pris:
arbetslinjen i 1920-talets arbetslåshetspolitik. 300 s.

1914-

Sv

pol

arb

1914-

Sv

ide

mil

376 Husz, Orsi (2004) Drå·mmars värde: varuhus och lotteri
i svensk konsumtionskultur 1897-1939. 414 s.
1914-

Sv

ide

mod

Sv

ide

1914-

Sv

förv gen

379 Norberg, Johan R. (2004) Idrottens väg till folkhemmet:
studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. 491 s.
1914-

Sv

soc

Sv

pol

Nr

F örfatt:tre (år) Titel. Sidantal.

375 Hjort, Magnus (2004) "Nationens livsfråga": propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-1963.

363 s.

377 Legner, Mattias ( 2 o o 4) Fäderneslandets rätta
beskrivning : må"tet mellan antikvarisk forskning och
ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige. 287 s.

tid

378 Lundquist Wanneberg, Pia (2004) Kroppens
medborgarfostran : kropp, klass och genus i skolans fysiska
fostran 1919-1962. 244 s.

380 Rönnbäck, Josefin ( 2004) Politikens genusgränser:
den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen fö"r kvinnors
politiska medborgarskap 1902-1921. 405 s.

18151914

381 Samuelsson, Göran ( 2004) I godsets skugga?: frälsebonden påAngsö·: familj och arbete 1700-1880. 230 s.

mod

Sv

soc

382 Berling Aselius, Ebba ( 2005) Rösträtt med fiirhinder:
råsträttsstrecken i svensk politik 1900-1920. 246 s.

18151914

Sv

pol

1914-

Sv

soc

1914-

Sv

pol

tid

383 Bolling, Hans (2005) Sin egen hälsas smed: ideer,
initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott
1945-1981. 342 s.

384 Eliasson, Ulf ( 2005) Övervakning i fö·rsvarets intresse:
säkerhetspolisens å·vervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945. 172 s.

k-gen

84

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

tid
mod

Sv

ide

18151914

Eur

utr

387 Grundberg, Malin (2005) Ceremoniernasmakt: makt- tid
överföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier. 334 s. mod

Sv

pol

388 Ihse, Cecilia ( 2005) Präst, stånd och stat: kung och
kyrka i fo"rhandling 1642-1686. 219 s.

tid
mod

Sv

förv rel

389 Lidestad, Madelene (2005) Uppbåd, uppgifter,
undantag : om genusarbetsdelning i Sverige under fo"rsta
världskriget. 226 s.

1914-

Sv

soc

gen;
mil

39° Overud, Johanna ( 2 o o 5) I beredskap med Fru Lojal :
behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra
världskriget. 245 s.

1914-

Sv

soc

gen;
mil

1914-

Sv

soc

tid
mod

Eur

förv rel

1914-

Sv

soc

1914-

Sv

ide

18151914

Sv

soc

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.
385 Forssberg, Anna Maria ( 2005) Att hålla folket på gott

humö·r : informationsspridning, krigspropaganda och
mobilisering i Sverige 1655-1680. 330 s.

mil

386 Fraudet, Xavier ( 2005) Politique etrangere franfaise en

mer Baltique (1871-1914): de l'exclusion a!'affirmation.
312 s.

gen

39 1 Sandahl, Björn ( 2005) Ett ämne för alla?: normer och

praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002.
337 s.

39 2 Wawrzeniuk, Piotr ( 2005) Confessional civilising in
Ukraine : the bishop IosyfShumliansky and the introduction ofreforms in the diocese ofLviv 1668-1708. 160 s.
393 Wikberg, Karin ( 2005) Amatör eller professionist?:

studier rö·rande amatö"rfrågan i svensk tävlingsidrott
1903-1967. 359 s.

UMEÅ

394 Ullsten, Ann-Maria (1977) Umeå-pressen 1917-1922:
en studie i lokalpress. 151 s.
395 Ericsson, Tom (1978) I fosterlandets tjänst: en studie i
den svenska armeunderbefälskårens fackliga strävanden
1901-1922. 147 s.

mil·
arb '
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Sak- Särsk.
Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Rum omr. persp.

1914-

No

utr

1914

Sv

soc

18151914

sv-gr soc

18151914

Sv

ide

1914-

Sv

pol

k-gen

tid
mod

Sv

soc

etn

1914-

Sv

soc

403 Peters son, Birgit ( 1983) "Den farliga underklassen": stu- 1815dier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige. 308 s. 1914

Sv

soc

404 Brändström, Anders (1984) "De kärlekslösa mödrarna":
spädbarnsdbdligheten i Sverige under 1800-talet med
1815särskild hänsyn till Nedertorneå. 271 s.
1914

Sv

soc

k-gen

18151914

Sv

soc

agr;
mil

406 Florin, Christina (1987) Kampen om katedern:
feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den
svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. 262 s.

18151914

Sv

förv

k-gen

407 Lindner, Jörg (1988) Den svenska Tysklands-hjälpen
1945-1954. 248 s.

1914-

sv-gr utr

408 Kvist, Roger (1989) Rennomadismens dilemma: det
rennomadiska samhällets fb"rändring i Tuorpon och Sirkas
1760-1860. 197(s) s.

tid
mod

Sv

396 Nilsson, Inger ( 1978) Gro·nlandsfrågan 1929-1933 : en
studie i småstatsimperialism. 124 s.

397 Uppman, Brit ( 1978) Samhället och samerna 1870-1925. 1815-

192 s.

etn

398 Söderberg, Kjell ( 1981) Den första massutvandringen:
en studie av befolkningsrörlighet och emigration utgående
från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895. 290 s.
399 Taussi Sjöberg, Marja (1981) Brottochstraffi Västernorrland 1861-1890. 206 s.

400 Hultgren, Inger ( 1982) Kvinnors organisation och
samhällets beslutsprocess: Fredrika-Bremerförbundet och
Husmodersfb"rbundet Hem och samhälle på riksplanet och
lokalt i Jämtlands län 1925-1975. 182 s.

401 Lundmark, Lennart ( 1982) Uppbörd, utarmning,
utveckling : det samiska fångstsamhällets o·vergång till
rennomadism i Lule lappmark 230 s.

402 Frånberg, Per ( 1983) Umeåsystemet: en studie i
alternativ nykterhetspolitik 1915-1945. 242 s.

405 Guillemot, Agneta (1986) Rask, Resolut, Trogen: de
indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället :
Västerbotten 1860-1901. 205 s.

soc

etn
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

409 Harnesk, Börje ( 1990) Legofolk : drängar, pigor och
bönder i 1700- och 1800-talens Sverige. 262 s.

tid
mod

Sv

soc

agr;
arb

410 Hjelrn, Jonny (1991) Skogsarbetarna och motorsågen:
en studie av arbetsliv och teknisk förändring. 257 s.

1914-

Sv

soc

arb

411 Edvinsson, Sören ( 19 9 2) Den osunda staden : sociala
skillnader i diidlighet i 1800-talets Sundsvall. 281 s.

18151914

Sv

soc

412 Liliequist, Jonas ( 1992) Brott, synd och straff: tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet. 262 s.

tid
mod

Sv

ide

413 Sörlin, Per (1993) Trolldoms- och vidskepelseprocesserna
i Göta hovrätt 1635-1754. 229 s.

tid
mod

Sv

ide

414 Levin, Hjördis (1994) Masken uti rosen: nymalthusianism och ftidelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda 1815och motstånd. 475 s.
1914

Sv

soc

415 Nordahl, Per (1994) Weaving the ethnic fabric: social
networks among Swedish-American radicals in Chicago
1890-1940. 245 s.

1914-

sv-gr soc

416 Norrhem, Svante (1994) Uppkomlingarna: kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige och Europa. 200 s.

tid
mod

sv-gr soc

417 Knobblock, Inger (1995) Systemets långa arm: en studie
av kvinnor, alkohol och kontroll i Sverige 1919-1955. 271 s. 1914-

Sv

pol

418 Lindmark, Daniel (1995) Uppfostran, undervisning,
upplysning : linjer i svensk folkundervisning före
folkskolan. 222( s) s.

tid
mod

Sv

förv

419 Sköld, Peter (1996) The two faces ofsmallpox: a disease
and its prevention in eighteenth- and nineteenth-century
tid
Sweden. 654 s.
mod

Sv

soc

420 Långström, Sture ( 1997) Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie. 263 s.

1914-

Sv

hist

421 Sjögren, Mikael ( 1997) Fattigvård och folkuppfostran :
liberal fattigvårdspolitik 1903-1918. 225 s.

18151914

Sv

soc

Sv

ide

422 Karlsson Sjögren, Åsa ( 199 8) Kvinnors rätt i stormakts- tid
tidens Gävle. 245 s.
mod

m-gen

k-gen

k-gen
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Epok

Sak- Särsk
Rum omr. persp.

423 Nencioni, Giuseppe (1998) Aspekter på den italienska
fascismen : texter och tolkningar. 317 s.

1914-

Eur

ide

424 Berggren, Lena ( 1999) Nationell upplysning: drag i
den svenska antisemitismens idehistoria. 42 7 s.

1914-

Sv

ide

etn

18151914

Sv

soc

åld

18151914

Sv

soc

18151914

Sv

förv

18151914

Sv

soc

1914-

Sv

soc

tid
mod

Sv

ide

18151914

Sv

ide

etn

cultural and social aspects ofthe infant mortality decline in 1815Iceland, 1770-1920. 286 s.
1914

No

soc

åld

tid
mod

No

utr

mil

18151914

Sv

soc

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

425 Högman, Ann-Kristin (1999) Ageing in a changing
society : elderly men and women in urban Sweden
1830-1930. 237 s.

426 Lundberg, Anna ( 1999) Care and coercion : medical
knowledge, social policy and patients with veneral disease
in Sweden 1785-1903. 309 s.

427 Rönnholm, Tord (1999) Kunskapens kvinnor: sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden. 248 s.

k-gen

428 Svanberg, Mikael (1999) Företagsamhet fo"der framgång:
yrkeskarriärer och sociala nätverk bland fo"retagarna i
Sundsvall 1850-1900. 252 s.

429 Lantto, Patrik ( 2000) Tiden börjar på nytt: en analys
av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950.

433 s.
430 Åstrand, Björn (2000) Tortyr och pinligt fiirhör: våld
och tvång i äldre svensk rätt. 138 s.

etn

431 Elenius, Lars (2001) Både finsk och svensk:
modernisering, nationalism och språkfå.rändring i Tornedalen 1850-1939. 488 s.

432 Ölöf Garaarsd6ttir ( 2002) Saving the child: regional,

433 Hårdstedt, Martin ( 2002) Om krigets få"rutsättningar:
den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget
1808-09. 378 s.

434 Warg, Stefan (2002) Familjen i gruvmiljö: migration,
giftermålsmönster och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri
1890-1930. 272 s.
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Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

435 Grönberg, Per-Olof (2003) Learning and returning:
return migration ofSwedish engineers from the United
States, 1880-1940. 290 s.

18151914

sv-gr soc

436 Lindström, Peter ( 2003) Prästval och politisk kultur
1650-1800. 214 s.

tid
mod

Sv

pol

rel

437 Markusson Winkvist, Hanna (2003) Som isolerade
iiar : de lagerkransade kvinnorna och akademin under
1900-talets första hälft. 339 s.

1914-

Sv

förv

k-gen

438 Vikström, Lotta ( 2003) Gendered routes and courses:
the socio-spatial mobility ofmigrants in nineteenth-century 1815Sundsvall, Sweden. 327 s.
1914

Sv

soc

gen

439 Axelsson, Per ( 2004) Höstens spöke: de svenska polioepidemiernas historia. 312 s.

1914-

Sv

soc

440 Granqvist, Karin (2004) Samerna, staten och rätten i
Torne lappmark under 1600-talet: makt, diskurs och
representation. 237 s.

mod

tid
Sv

pol

etn

441 Nordbäck, Carola (2004) Samvetets rost: om mötet
mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i
1720-talets Sverige. 430 s.

tid
mod

Sv

ide

rel

442 Norr bin, Camilla ( 2004) Från isolering till integrering:
en kollektivbiografisk studie o·ver de kvinnliga riksdags/edamöterna under tvåleammarriksdagens tid 1922-1970. 314 s. 1914-

Sv

pol

bio;
k-gen

443 Rönnqvist, Carina ( 2004) Svea folk i Babels land: svensk
identitet i Kanada under 1900-talets fiirsta hälft. 373 s.
1914-

sv-gr soc

444 Engberg, Elisabeth ( 2005) I fattiga omständigheter:
fattigvårdens former och understiJ"dstagare i Skellefteå
socken under 1800-talet. 365 s.

18151914

Sv

soc

445 Jonsson, Alexander ( 2 o o 5) De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634-1769. 317 s.

tid
mod

Sv

förv

446 Lundström, Catarina (2005) Fruars makt och omakt:
kon, klass och kulturarv 1900-1940. 303 s.

1914-

Sv

soc

447 Wisselgren, Maria J. ( 2005) Att fo"da barn -från privat
till offentlig angelägenhet : fo"rlossningsvårdens
institutionalisering i Sundsvall 1900-1930. 194 s.
1914-

Sv

soc

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

k-gen
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Nr

Författan: (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum oror. persp.

UPPSALA

448 Englund, Karl ( 1976) Arbetarfijrsäkringsfrågan i svensk 1815politik 1884-1901. 207 s.
1914

Sv

pol

arb

449 Fredriksson, Berndt ( 1976) Försvarets finansiering:
svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79. 159 s.

tid
mod

Sv

förv

mil

450 Jakobsson, Svante (1976) Från fädernejorden till
fijrfäders land : estlandssvenskt bondfolks rymningar till
Stockholm 1811-1834; motiv, frekvens, personliga
konsekvenser. 250 s.

18151914

sv-gr soc

etn

451 Josephson, Erland F. (1976) SKP och Komintern 19211924 : motsättningarna inom Sveriges kommunistiska
parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalen. 364 s.
1914-

sv-gr pol

arb

45 2 Karlman, Roland ( 1976) Evidencing historical
classiftcations in British and American historiography
1930-1970. 110 s.

1914-

int

hist

453 Misgeld, Klaus ( 1976) Die "Internationale Gruppe
demokratischer Sozialisten" in Stockholm 1942 -194 5 :
zur sozialistischen Friedensdiskussion während des Zweiten
Weltkrieges. 216 s.
1914-

Sv

utr

454 Winge, Sören ( 1976) Die wirtschaftliche AufbauVereinigung (T½'J.V) 1945-53 : Entwicklung und Politik
einer undoktrinären politischen Partei in der Bundesrepublik in der ersten Nachlrriegszeit. 251 s.

1914-

Eur

pol

455 Åkerblom, Lars ( 1976) Sir Samuel Hoare och Etiopienkonflikten 1935. 229 s.

1914-

Afr

utr

456 Awebro, Kenneth ( 1977) GustafIII:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779 - aktionerna mot landshiivdingarna
och Gåta hovrätt. 244 s.

tid
mod

Sv

förv

457 Carlsson, Gunnar ( 1977) Enköping under frihetstiden : tid
social struktur och lokal politik. 18 4 s.
mod

Sv

pol

458 De Geer, Eric (1977) Migration och influensfält:
studier av emigration och intern migration i Finland och
Sverige 1816-1972. 343(s) s.

sv-gr soc

18151914

arb

bio

90

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

459 Halldin Norberg, Viveca (1977) SwedesinHaile
Selassie's Ethiopia, 1924-1952 : astudy in early development co-operation. 320 s.

1914-

sv-gr utr

460 Larsson, Jan (1977) Diplomati och industriellt genom1815brott: svenska exportsträvanden på Kina 1906-1916. 215 s. 1914

sv-gr soc

461 N ygren, Rolf (1977) Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet : studier kring militieombudsmannaämbetets (MO)
doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915. 252 s.

18151914

Sv

ide

mil

462 0 kpu, U gbana (1977) Ethnic minority problems in
Nigerian politics: 1960-1965. 191 s.

1914-

Afr

pol

etn

463 Pålbrant, Rolf ( 1977) Arbetarrörelsen och idrotten
1919-1939. 250 s.

1914-

Sv

soc

arb

464 Samson, Mike L. (1977) Population mobility in the
Netherlands 1880-1910: a case study ofWisch in the
Achterhoek. 180 s.

18151914

Eur

soc

465 Wester, Holger ( 1977) Innovationer i befolkningsrörligheten : en studie av spridningsfö"rlopp i befolkningsrörlig1815heten utgående från Petalax socken i Österbotten. 221 s.
1914

No

soc

466 Bdira, Mezri ( 1978) Relations internationales et sousdeveloppement: la Tunisie 1857-1864. 194 s.

18151914

Afr

utr

467 Blomkvist, Nils ( 1978) Kalmars uppkomst och äldsta
utveckling: tiden till 1300-talets mitt. 103 s.

med

Sv

pol

468 Eriksson, Ingrid & John Rogers (1978) Rural labor and
population change : social and demographic developments in 1815east-central Sweden during the nineteenth century. 280 s. 1914

Sv

soc

agr

469 Flink, Ingvar (1978) Strejkbryteriet och arbetets frihet:
en studie av svensk arbetsmarknad fram till 1938. 181 s.

1914-

Sv

pol

arb

470 Moberg, Kerstin (1978) Från tjänstehjon till hembiträde : en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen
1903-1946. 256 s.

1914-

Sv

soc

arb;
k-gen

471 Plaenge Jacobson, Sigbrit ( 1978) 1766 års allmänna
fiskestadga : dess uppkomst och innebörd med hänsyn till
Bottenhavsfiskets rättsfrågor. 196 s.

tid
mod

Sv

förv
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Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

47 2 Sundberg, Gunnar (1978) Partipolitik och regionala
intressen 1755-1766: studier kring det bottniska handelstvångets hävande. 12 7 s.

tid
mod

Sv

pol

473 Edsman, Björn ( 1979) Lawyers in Gold Coast politics c.
1900-1945: fromMensah Sarbah to]. B. Danquah. 263 s.

1914-

Afr

pol

474 Lindkvist, Thomas ( 1979) Landborna i Norden under
äldre medeltid. 179 s.

med

No

soc

agr

475 Lindström, Åke ( 1979) Bruksarbetarfackftireningar :
Metalls avdelningar vid bruken i östra Västmanlands län
ftire 1911. 146 s.

18151914

Sv

soc

arb

18151914

sv-gr ide

477 Rolen, Mats ( 1979) Skogsbygd i omvandling : studier
kring befolkningsutveckling, omflyttning och social
rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. 301 s.

18151914

Sv

soc

agr

478 Sivesand, Kent ( 1979) Skifte och befolkning: skiftenas
inverkan på byar och befolkning i 1\llälarregionen. 13 8 s.

18151914

Sv

soc

agr

mod

Sv

soc

480 Hedlund, Ruth ( 1980) Västerås befolkning vid slutet av
1600-talet: en socialhistorisk studie. 233 s.

tid
mod

Sv

soc

481 Lindegren, Jan ( 1980) Utskrivning och utsugning:
produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. 325 s.

tid
mod

Sv

soc

482 Lundvik, Bertil (1980) Solidaritet och partitaktik: den
svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget
1936-1939. 215 s.

1914-

sv-gr utr

483 Norberg, Anders (1980) Sågarnas ö.: Alnö och
industrialiseringen 1860-1910. 256(s) s.

18151914

Sv

soc

484 Stattin, Jan ( 1980) Hushållningssällskapen och
agrarsamhällets förändring : utveckling och verksamhet
under 1800-talets fö·rsta hälft. 244 s.

18151914

Sv

soc

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

476 Perenyi, Janos ( 1979) Revolutionsuppfattningens
anatomi: 1848 års revolutioner i svensk debatt. 156 s.

479 Stadin, Kekke ( 1979) Småstäder, småborgare och
stora samhällsfiJrändringar : borgarnas sociala struktur i
Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680. tid
180 s.

arb

agr
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Nr

Författare (iiu') Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum oror. persp.

485 Jansson, Erland ( 1981) India, Pakistan or Pakhtunistan?:
the nationalist movements in the North-West Frontier
Province, 1937-47. 283 s.
1914-

As

pol

486 Kilander, Svenbjörn (1981) Censur och propaganda:
svensk informationspolitik under 1900-talets fiirsta
decennier. 219 s.

1914-

Sv

ide

487 Lithell, Ulla-Britt (1981) Breast-feedingand
reproduction : studies in marital fertility and infant
mortality in 19th century Finland and Sweden. 175( s) s.

18151914

No

soc

488 Holmberg, Håkan (1982) Folkmakt,folkfront,folkdemokrati : de svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977. 242 s.

1914-

Sv

pol

489 Jansson, Per ( 1982) Kalmar under 1600-talet: omland,
handel och krediter. 121( s) s.

tid
mod

Sv

soc

49° Jansson, Torkel ( 1982) Samhällsfiirändring och
sammanslutningsformer : det frivilliga frireningsväsendets
uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring
1850 till 1930. 317 s.

18151914

Sv

soc

491 Lundbäck, Britt-Marie (1982) En industri kommer
till stan: Hudiksvall och trävaruindustrin 1855-1876.
194 s.

18151914

Sv

soc

492 Nilsson, Runo B. A. ( 1982) Rallareliv: arbete, familjemo·nster och levnadsfiirhållanden fiir järnvägsarbetare på
banbyggena i Jämtland-Härjedalen 1912-1928. 211 s.
1914-

Sv

soc

arb

493 Asker, Björn ( 1983) Officerarna och det svenska
samhället 1650-1700. 214 s.

Sv

soc

mil

494 Björk, Ragnar (1983) Den historiska argumenteringen:
konstruktion, narration och kolligation - fiirklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lb"nnroth. 340 s.
1914-

Sv

hist

495 Hörsell, Ann ( 19 83) Borgare, smeder och änkor :
ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad ochfristad
1750-1850. 205 s.

tid
mod

Sv

soc

496 Nävdal-Larsen, Bodil (1983) Erik XIV, Ivan Groznyj
og Katarina Jagellonica. 115 s.

tid
mod

sv-gr utr

tid
mod

arb

bio
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Epok

Sak- Särsk.
Rum on:rr. persp.

497 Olai, Birgitta (1983) Storskiftet i Ekebyborna: svensk
jordbruksutveckling avspeglad i en cistgiJtasocken. 289 s.

tid
mod

Sv

soc

498 Carlson, Sven H. ( 1984) Trade and dependency:
studies in the expansion ofEurope. 217 s.

tid
mod

int

utr

499 Ekholm, Curt (1984) Balt- och tyskutlämningen
1945-1946: omständigheter kring interneringen i läger i
Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska
krigsdeltagare. D. 2, Utlämningen och efterspelet. 440 s.

1914-

sv-gr utr

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

500 Tiberg, Erik ( 1984) Zur Vorgeschichte des Livländischen
Krieges : die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen tid
1549-1562. 266 s.
mod

Eur

utr

501 Tingström, Bertel (1984) Sveriges plåtmynt 1644-1776 :
en undersiilening av plåtmyntens roll som betalningsmedel.
246 s.

tid
mod

Sv

hist

502 Douhan, Bernt (1985) Arbete, kapital och migration:
valloninvandringen till Sverige under 1600-talet. 215 s.

tid
mod

sv-gr soc

5°3 Rydeberg, Göran (1985) Skatteköpen i Örebro län

tid
mod

Sv

förv

504 Ben Abdallah, Habib ( 1986) De l'iqta' etatique al'iqta'
militaire : transition economique et changements sociaux a
med
Baghdad, 247-447 de l'Hegire/861-1055 ap.]. 215 s.

As

soc

505 Gardell, Carl Johan ( 1986) Handelskompani och bondearistokrati : en studie i den sociala strukturen på Gotland tid
omkring 1620. 169 s.
mod

Sv

soc

506 Höjfors Hong, Margot ( 1986) Ölänningar o·ver haven :
utvandring från Öland 1840-1930 -bakgrund, ftirlopp,
1815effekter. 276 s.
1914

sv-gr soc

507 Floren, Anders ( 1987) Disciplinering och konflikt: den
sociala organiseringen av arbetet: fäders bruk 1640-1750.
255 s.

mod

Sv

soc

508 Negash, Tekeste (1987) Italian colonialism in Eritrea,
1882-1941: policies, praxis and impact. 217 s.

18151914

Afr

utr

5o9 Sundell, Jan-Olof ( 1987) Tysk påverkan på svensk
civilrättsdoktrin 1870-1914. 382 s.

18151914

sv-gr ide

1701-1809. 210 s.

etn

arb
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

510 Gröning, Lotta (1988) Vägen till makten: SAP:s
organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933. 208 s.

1914-

Sv

pol

511 Gisli Agust Gunnlaugsson (1988) Family and household
in Iceland 18 o1-193 o : studies in the relationship between
demographic and socio-economic development, social
1815legislation and family and household structures. 189 s.
1914

No

soc

512 L unander, Elsa ( 19 88) Borgaren blir företagare : studier
kring ekonomiska, sociala och politiska fiirhållanden i fo'r- 1815ändringens Örebro under 1800-talet. 225 s.
1914

Sv

soc

513 Nelson, Marie C. (1988) Bitter bread: the famine in
Norrbotten 1867-1868. 192 s.

18151914

Sv

soc

514 Ohlsson, Knut (1988) Grosshandlare, bönder, småfolk:
Trönös skogsnäringar från och med det industriella genom- 1815brottet. 176 s.
1914

Sv

soc

515 Pettersson, Ove ( 19 88) Byråkratisering eller avbyråkratisering : administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. 197 s.
1914-

Sv

förv

516 Englund, Peter ( 19 89) Det hotade huset : adliga foreställningar om samhället under stormaktstiden. 344 s.

tid
mod

Sv

soc

517 Stefan F Hjartarson (1989) Kampen om fackfo'reningsrörelsen : ideologi och politisk aktivitet på Island
1920-1938. 285 s.

1914-

No

pol

arb

518 Thörnquist, Annette ( 19 89) Lönearbete eller egen
jord? : den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan
1908-1936. 325 s.

1914-

Sv

pol

agr;
arb

519 Emanuelsson Blanck, Agneta (1990) Pionjärer i vitt:
professionella och fackliga strategier bland svenska
sjukskö'terskorochsjukvårdsbiträden, 1851-1939. 163 s.

18151914

Sv

soc

arb

520 Novaky, György ( 1990) Handelskompanier och
kompanihandel: Svenska Afrikakompaniet 1649-1663:
en studie i feodal handel. 285 s.

tid
mod

sv-gr utr

521 Aman, Margareta (1990) Spanska sjukan: den svenska
epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund.
254 s.

1914-

sv-gr soc

arb
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Sak- Särsk.
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Förfa.ttare (år) Titel. Sidantal,

Epok

Rum omr. persp,

522 Larsson, Birgitta ( 1991) Conversion to greater freedom?:
women, church and social change in north-western
Tanzania under colonial ruk 230 s.

1914-

Afr

soc

523 Lindström, Dag ( 1991) Skrå, stad och stat: Stockholm,
Malmii och Bergen ca 1350-1622, 303 s.

med

No

soc

Sv

soc

med

Sv

förv rel

1914-

Sv

pol

18151914

Sv

soc

528 Petterson, Lars ( 19 9 2) Frihet, jämlikhet, egendom och
Bentham ," utvecklingslinjer i svensk folkundervisning
mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860. 351 s.

18151914

Sv

förv

529 Schiillerqvist, Bengt ( 19 9 2) Från kosackval till
kohandel," SAP:s väg till makten (1928-33). 296 s.

1914-

Sv

pol

530 Tiscornia, Alberto ( 1992) Statens, godsens eller biindernas
socknar?: den sockenkommunala självstyrelsens utveckling i 1815Västerfärnebo, Stora Malm och]äder 1800-1880, 214 s,
1914

Sv

pol

531 Ågren, Maria (1992) Jord och gäld." social skiktning och
rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850. 301 s,

tid
mod

Sv

soc

agr

53 2 Backlund, Janne (1993) Rusthållarna i Fellingsbro
1684-1748 : indelningsverleet och den sociala
differentieringen av det svenska agrarsamhället. 22 3 s.

tid
mod

Sv

soc

agr

533 Breisch, Agneta (1994) Frid och fredlöshet: sociala band
och utanfiirskap på Island under äldre medeltid, 187 s,
med

No

soc

534 Elgan, Elisabeth ( 1994) Genus och politik_, en jämfo"relse
mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik
från sekelskiftet till andra världskriget. 290 s,
1914-

sv-gr soc

524 Artaeus, Irene (19 9 2) Kvinnorna som blev iiver :
ensamstående stadskvinnor under 1800-talets fiirsta hälft- 1815fallet Västerås. 205 s,
1914

k-gen;
rel

k-gen

52 5 Fröjmark, Anders ( 1992) Mirakler och helgonkult:
Linköpings biskopsdiime under senmedeltiden, 216 s,

526 Nicklasson, Stina (1992) Högerns kvinnor: problem
och resurs fö"r Allmänna valmansfiirbundet perioden
1900-1936/37. 245 s.

k-gen

527 Omberg, Ture (1992) Bergsmän i hyttelag ." bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en
100-årsperiod från mitten av 1700-talet. 183 s,

arb

gen
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Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

535 Karlsson, Åsa (1994) Den jämlike undersåten:
Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713. 283 s.

tid
mod

Sv

536 Jonter, Thomas (1995) Socialiseringen som kom av sig:
Sverige, oljan och USA:s planer på en ny ekonomisk
världsordning 1945-1949. 198 s.

1914-

sv-gr utr

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

förv

537 Thorslund, Lennart (1995) Humanism mot rationalism :
Mora 1890-1970: om två förhållningssätt och deras
betydelse i småstadens planeringshistoria. 372 s.
1914-

Sv

538 Levine, Paul (1996) From indifference to activism:
Swedish diplomacy and the Holocaust, 1938-1944. 293 s.

1914-

sv-gr utr

539 Nilsson, Bengt (1996) Kvinnor i statens tjänst -från
biträden till tjänstemän : en aktiJrsinriktad undersökning
av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och
kamp under 1900-talets ftirsta hälft. 335 s.

1914-

Sv

soc

540 Tegenu, Tsegaye (1996) The evolution ofEthiopian
absolutism: the genesis and the making ofthe fiscal
military state, 1696-1913. 286 s.

tid
mod

Afr

pol

541 Blanck, Dag (1997) BecomingSwedish-American: the
construction ofan ethnic identity in the Augustana Synod,
1860-1917. 240 s.

18151914

sv-gr soc

542 Carlbäck, Helene ( 1997) Att byta erkännande mot
handel: svensk-ryska forhandlingar 1921-1924. 288 s.

1914-

sv-gr utr

543 Cederlöf, Gunnel ( 1997) Bonds lost: subordination,
conflict and mobilization in rural south India, c.
1900-1970. 276 s.

1914-

As

soc

544 Klingneus, Sören (19 97) Bbnder blir vapensmeder :
protoindustriell tillverkning i Närke under 1600- och
1700-talen. 282 s.

tid
mod

Sv

soc

545 Melkersson, Martin (1997) Staten, ordningen och
friheten : en studie av den styrande elitens syn på statens
roll mellan stormaktstiden och 1800-talet. 280 s.

tid
mod

Sv

ide

tid
mod

Sv

ide

förv

k-gen

546 Andersson, Gudrun (1998) Tingets kvinnor och

män : genus som norm och strategi under 16 oo- och
1700-tal. 337 s.

gen
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Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

547 Hasselberg, Ylva (1998) Den sociala ekonomin:
familjen Clason och Furudals bruk, 1804-1856. 318 s.

18151914

Sv

soc

548 Muller, Leos (1998) The merchant houses ofStockholm,
c. 1640-1800: a comparative study ofearly-modern
entrepreneurial behaviour. 303 s.

tid
mod

Sv

soc

549 Reinholdsson, Peter (1998) Uppror eller resningar?:
samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige.
med
295 s.

Sv

pol

55° Stenlås, Niklas (1998) Den inre kretsen: den svenska
ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinionsbildning, 1940-1949. 368 s.
1914-

Sv

pol

55 1 Ågren, Henrik ( 19 9 8) Tidigmodern tid : den sociala
tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. 264 s.

tid
mod

Sv

soc

552 Lennersand, Marie ( 19 9 9) Rättvisans och allmogens
beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och
tjänstemännen, ca 1680-1730. 338 s.

tid
mod

Sv

förv

553 Oja, Linda (1999) Varken Gud eller natur: synen på
magi i 1600- och 1700-talets Sverige. 382 s.

tid
mod

Sv

ide

554 Simonsson, Örjan (1999) Den lokala scenen: Torstuna
härad som lokalsamhälle under 1600-talet. 32 3 s.

tid
mod

Sv

soc

555 Trenter, Cecilia ( 19 9 9) Granskningensretorik och
historisk vetenskap : kognitiv identitet i recensioner i dansk
Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och svensk
Historisk tidskrift 1965-1990. 237 s.
1914-

No

hist

556 Båtefalk, Lars ( 2000) Staten, samhället och superiet:
samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk
praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-1900. 432 s.

18151914

Sv

pol

557 Johansson, Stefan (2000) En omskriven historia:
svensk historisk roman och novell före 1867. 226 s.

18151914

Sv

hist

558 Linde, Martin ( 2 o o o) Statsmakt och bondemotstånd :
allmoge och överhet under stora nordiska kriget. 2 73 s.

tid
mod

Sv

pol

Nr

Författare (år) Titel. Sidantal.

bio

agr
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

559 Ottosson, Sten ( 2 o o o) Den ( o)moraliska neutraliteten :
tre politikers och tre tidningars moraliska värdering av
svensk utrikespolitik 1945-1952. 277 s.
1914-

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

sv-gr ide

560 Björkman, Jenny (2001) Vård fb'r samhällets bästa:

debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970.
398 s.

18151914

Sv

pol

18151914

Sv

soc

tid
mod

Sv

pol

tid
mod

No

soc

564 Höjer, Henrik (2001) Svenska siffror : nationell
integration och identifikation genom statistik 1800-1870.
288 s.

18151914

Sv

ide

565 Linderborg, Åsa (2001) Socialdemokraterna skriver
historia : historieskrivning som ideologisk maktresurs
1892-2000. 549 s.

1914-

Sv

hist

566 Milton, Lena ( 2 o o 1) Folkhemmets barnmorskor : den
svenska barnmorskekårens professionalisering under
mellan- och efterkrigstid. 339 s.

1914-

Sv

soc

561 Edquist, Samuel ( 2001) Nyktra svenskar : godtemplarrb'relsen och den nationella identiteten 1879-1918. 343 s.
562 Eng, Torbjörn ( 2001) Det svenska väldet: ett

konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till
Bernadotte. 484 s.
563 Geschwind, Lars (2001) Stb'kigastudenter: social

kontroll och identifikation vid universiteten i Uppsala,
DorpatochAbounder1600-talet. 256 s.

567 Nergård, Maj-Britt (2001) Mellan krona och marknad:
utländska och svenska entrepreno·rer inom svensk järntid
hantering från ca 1580-1700. 319 s.
mod

sv-gr soc

568 Neunsinger, Silke (2001) Die Arbeitder Frauen -die
Krise der Männer : die Erwerbstätigkeit verheirateter
Frauen in Deutschland und Schweden 1919-1939. 294 s.

1914-

sv-gr soc

569 Sennefelt, Karin ( 2001) Den politiska sjukan :
dalaupproret 1743 och frihetstidens politiska kultur. 352 s.

tid
mod

Sv

pol

tid
mod

Sv

soc

arb

k-gen

57° Thore, Anders ( 2001) Akademibondens plikt,

universitetets rätt : feodala produktionsfb'rhållanden vid
Uppsala universitets gods 1650-1790. 298 s.

agr
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Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

tid
mod

Sv

pol

tid
mod

Sv

utr

mil

tid
mod

Sv

soc

k-gen

1914-

Sv

hist

575 Jansson, Karin Hassan ( 2002) Kvinnofrid: synen på våld- tid
täkt och konstruktionen av kb'n i Sverige 1600-1800. 361 s. mod

Sv

ide

576 Sjöberg, Johan ( 20 02) Makt och vanmakt i fadersväldet : 1815studentpolitik i Uppsala 1780-1850. 237 s.
1914

Sv

pol

577 Berglund, Louise ( 2003) Guds stat och maktens villkor:
med
politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470. 228 s.

Sv

ide

Nr Författare (år) Titel. Sidantal.
571 Alm, Mikael ( 2002) Kungsord i elfte timmen : språk och

självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp
1772-1809. 479 s.
572 Ericsson, Peter ( 2002) Stora nordiska kriget fiirklarat :
Karl XII och det ideologiska tilltalet. 314 s.
573 Fiebranz, Rosemarie ( 2002) Jord, linne eller träkol?:

genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850.
400 s.
574 Gunneriusson, Håkan ( 2002) Det historiska fältet :
svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957. 257 s.

k-gen

rel

578 Hodacs, Hanna ( 2003) Converging world views: the

European expansion and early-nineteenth-century AngloSwedish contacts. 250 s.

18151914

sv-gr utr

1914-

Sv

ide

580 Tegler Jerselius, Kristina ( 2003) Den stora häxdansen : 1815vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef1858. 342 s.
1914

Sv

ide

579 Ludvigsson, David (2003) The historian-filmmaker's
dilemma : historical documentaries in Sweden in the era
ofHäger and Villius. 411 s.

581 Carlsson, Carl Henrik ( 2004) Medborgarskap och

diskriminering : b'stjudar och andra invandrare i Sverige
1860-1920. 377 s.

18151914

sv-gr soc

etn

18151914

Sv

ide

rel

1914-

Sv

pol

arb

582 Gunneriusson-Karlström, Märit (2004) Konsten att

bli och förbli folklig: Svenska kyrkans och IOGT:s
strategier och omvandling i kampen på offentlighetens
arena 1880-1945. 258 s.
583 Henningsson, Börje ( 2004) Det rbäa Dalarna : social-

demokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom
Dalarnas arbetarriirelse 1906-1937. 307 s.
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Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

584 Ling, Sofia ( 2004) Kärringmedicin och vetenskap :
läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring
1770-1870. 285 s.

18151914

Sv

soc

585 Dulic, Tomislav ( 2005) Utopias ofnation : local mass
killing in Bosnia and Herzegovina, 1941-42. 402 s.

1914-

Eur

utr

586 Edgren, Henrik ( 2005) Publicitet för medborgsmannavett : det nationellt svenska i Stockholmstidningar
1810-1831. 346 s.

18151914

Sv

ide

587 Hemström, Mats ( 2 o o 5) Marschen mot makten :
västra armens revolt och väg till Stockholm 1809. 295 s.

tid
mod

Sv

pol

mil

588 Larsson, Esbjörn ( 2005) Från adlig uppfostran till
borgerlig utbildning: Kungl. krigsakademien mellan åren
1792 och 1866. 411 s.

18151914

Sv

soc

m-gen;
mil

18151914

Sv

soc

59° Andersson, Per-Olof ( 2001) Den kalejdoskopiska
offentligheten : lokal press, värdemifnster och det offentliga
samtalets villkor 1880-1910. 276 s.

18151914

Sv

ide

59 1 Dahlqvist, Hans ( 2003) Fri att konkurrera, skyldig att
producera : en ideologikritisk granskning av SAF
1902-1948. 234 s.

1914-

Sv

ide

59 2 Wångmar, Erik (2003) Från sockenkommun till
storkommun : en analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext. 325 s.

1914-

Sv

förv

1914-

Sv

soc

1914-

Sv

soc

Nr

Författare (år) Titel. Sid~tal

589 Norrby, Göran (2005) Adel i fiirvandling: adliga
strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle.

380 s.

mil

VÄXJÖ

593 Dufwa, Sune G. (2004) Kon, lön och karriär:
sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet. 246 s.

594 Hansson, Lars ( 2004) Slakt i takt: klassformering vid
de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne
1908-1946. 275 s.

arb
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Nr Författare (år) Titel. Sidantal.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

595 Lajos, Attila ( 2004) Hjälten och offren : Raoul
Wallenberg och judarna i Budapest. 320 s.

1914-

sv-gr soc

etn

1914-

Sv

soc

arb

18151914

Sv

soc

arb

sv-gr soc

arb

596 Stranne, Staffan (2004) Produktion och arbete i den
tredje industriella revolutionen : Tarkett i Ronneby
1970-2000. 238 s.

597 Strömberg, Kenneth (2004) Vi och dom i rörelsen:
skö"tsamhet som strategi och identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 1884-1930. 338 s.
598 Friberg, Katarina ( 2005) The workings ofco-operation :

a comparative study ofconsumer co-operative organisation
in Britain and Sweden, 1860 to 1970. 508 s.
1914-

599 Sandström, Erika (2005) På den tiden, i dessa dagar:
fo•reställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli historieland. 216 s.

1914-

Sv

hist

600 Sjölander, Jonas (2005) Solidaritetens omvägar: facklig
internationalism i den tredje industriella revolutionen (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i
Colombia 1973-1993. 322 s.
1914-

sv-gr soc

arb

601 Thor, Malin (2005) Hechaluz -en rörelse i tid och rum:
tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943. 443 s.
1914-

sv-gr soc

etn

k-gen

ÖREBRO

602 Engwall, Kristina (2001) ''Asociala och imbecilla":
kvinnorna på Västra Mark 1931-1967. 272 s.

1914-

Sv

soc

603 Ilshammar, Lars ( 2002) Offentlighetens nya rum :
teknik och politik i Sverige 1969-1999. 379 s.

1914-

Sv

ide

1914-

Sv

soc

18151914

Sv

soc

604 Larsson, Katarina ( 2004) Andrahandskontrakt i
folkhemmet : närmiljö" och kvinnors förändringsstrategier.
224 s.

605 Prestjan, Anna ( 2004) Att bota en drinkare : ideer och
praktik i svensk alkoholistvård 1885-1916. 303 s.

k-gen
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Nr

Författare (är) Titel. Sidantal.

606 Jonsson, Patrick ( 2005) Handelsfrihetens vänner och
färbuden : identitet och politisk kommunikation i svensk
tullpolitik 1823-1854. 203 s.

Epok

Sak- Särsk.
Rum omr. persp.

18151914

Sv

utr
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Summary
SWEDISH DOCTORAL THESES IN HISTORY, 1976-2005:
A BIBLIOGRAPHIC COMPILATION AND COMMENTARY
BY STEFAN EKLÖF AMIRELL

This bibliography lists the 606 doctoral theses in history and a
selection of historical theses from the Tema Institute, Linköping
University, that were successfully defended in Sweden between
1976 and 2005. Apart from the bibliographical information
( author, year, title and number of pages), details about the historie al period of investigation, geographical area of investigation, subject matter and, where applicable, special perspectives
( including gender and working dass perspectives ), are given for
each thesis. In addition, the index lists theses written in languages other than Swedish.
The introduction analyses
quantitative data contained in
the bi.bliographical information and discusses the historiographic trends that emerge with reference to the background of earlier Swedish historiographic studies and general developments
in Academia as well as society as a whole.
The study reveals that
average number of theses defended
each year has increased six-fold between the 1960s and the early
2000s, although these numbers are expected to decrease in
future due to the more restrictive conditions of admission to
post-graduate programs in history in the wake of the 1997 reform of post-graduate education in Sweden. In addition to the
four "old" universities, Göteborg, Lund, Stockholm and Uppsala, four new universities with Ph.D. programs in history were
established <luring the period: Umeå (where the first Ph.D. in
history was awarded in 1977), Linköping (1985), Växjö (2001)
and Örebro (2001). The establishment of these universities,
together with the establishment in 2001 of a national Research
School in History based in Lund, contributed significantly to
the general increase in the number of theses towards the end of
the period.
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With regards to the gender distribution of the defendants, the
proportion of women increased drastically from around ten per
cent in the first half of the 1970s to 42.6 per cent during the
period 2001-2005. Although the number of female defendants
increased markedly at all universities, women were particularly
well represented in the newer universities Umeå and Linköping
(with the total number of defendants from Vaxjö and Örebro
being too small to draw any conclusions ). Generally, women
tended to choose topics related to Swedish history while avoiding European history. They also wrote more than men about
social history and the history of ideas and opinions and less
about politics and foreign relations. Women were clearly dominant among the authors of studies that signalled a gender perspective in the title of the dissertation, with the exception of the
relatively few studies about male gender and sexuality where the
gender balance among the defendants was about equal.
The interest in contemporary history (here defined as the
period after 1914) increased, and during the last decade of the
investigation period, around 45 per cent of the theses dealt primarily with this period. In relative terms, the interest in previous periods (Middle Ages, the Early Modern period and the
period 1815-1914) decreased somewhat, although in absolute
numbers the figures increased for all periods except for the
Middle Ages, which remained more or less constant. It is argued
that the increased interest in contemporary history primarily
can be explained with reference to developments in other disciplines, including the challenge posed by the social sciences and
pressure from politicians, financers and the media for historians
to produce studies more directly relevant to contemporary issues and debates. This development, however, risks marginalising
historians in relation to the social sciences and may in the long
run deprive the history discipline of one of its main raisons d'etre, the ability to provide an enhanced understanding of the contemporary world through long historical perspectives.
In terms of geographical areas of investigation, the period saw
a sharp increase in the interest in Swedish history and a relative
decline in the interest in all kinds of international history (including European, non-European, other international and Swedish
transborder studies). This development may seem paradoxical
given the improved communications technology and increased
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inter-connectedness - economically, politically and culturally between geographically disparate parts of the globe during the
period of investigation. The increased interest in Swedish history seems to be related, at least in part, to public discussions in
Sweden, particularly during the second half of the period of
investigation, about central aspects of the country's contemporary history, such as the policies and ideology of Sweden's leading Social Democratic Party, Sweden's policy of neutrality
during World War II and the position of women and ethnic
minorities during the nineteenth and twentieth centuries.
Moreover, the surge in public interest in Swedish history in the
1990s combined with accusations voiced in the media against
the allegedly introvert and over-specialised nature of the academic history discipline seems to have made historians (including
doctoral students) more inclined to choose popular subjects
with a view of reaching a broader Swedish audience.
Swedish doctoral students in history have rarely done research
into international comparative subjects and concepts such as
transnational, global or world history, all of which gained popularity during the period, particularly in the United States, made
little impact in Sweden. Although most theses took their point
of departure in international theoretical concepts and frameworks, these were mainly used to problematize and highlight
certain aspects of the unique, Swedish historical problem in
question and, in general, there was little attempt on the part of
the authors to contribute to international theoretical discussions
or to relate their results to a larger international, comparative
context. The question is also asked, whether the relatively unusual (in an international perspective) separation in Sweden of
economic history ( a social science discipline) from general history ( a humanities discipline) may have contributed to the isolation of Swedish historians from international discussions on
theoretical, transnational and comparative historical questions.
With regards to the subject matter - here categorised in six
groups: administration and finance, historical sciences (including historiography), the history of ideas and opinions (including cultural history), political history, social history (including
economic history and demography) and foreign relations - the
focus on social history continued to increase throughout most of
the period and culminated in the mid 1990s, when more than
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half of the dissertations dealt with same aspect of social history.
The other group which increased noticeably was made up of theses in the history of ideas and opinions, which towards the end
of the period of investigation comprised over twenty per cent of
the theses. Studies of foreign relations, on the other hand, dedined sharply from dose to twenty per cent between 1976 and
1985 to 6.8 per cent at the end of the period. These changes can
be explained to a great extent by the larger share of women pursuing post-graduate studies in history and the differences in subject matter interests between male and female students.
Nine special perspectives were identified: agrarian conditions, working dass perspectives (induding studies of particular
working dass groups and/ar professions and studies of working
dass organizations ), biographical perspectives, ethnic minorities, gender and sexuality perspectives ( subdivided inta women
studies, men studies and general/other gender perspectives ),
military aspects, environmental aspects, religious conditions,
and age and generational perspectives (induding child perspectives ). Among these, gender and sexuality was the largest group,
with 75 theses (12.4 per cent) signalling same form of gender or
sexuality perspective in the title. Mast of the gender studies
were women studies written by women and few theses written
by men took their departure in any kind of gender perspective.
The other main special perspective in terms of the number of
theses was working dass perspectives (72 theses or 11.9 per
cent).
Mast of the theses - around 85 per cent - were written in
Swedish, with the majority of those written in other languages
being written in English and dealing with international subjects.
Despite the amount of manifest commitment on the part of leading politicians and research administrators to the "internationalization" of higher research and education, the share of theses
written in international languages (here defined as either English, French, German or Spanish) was significantly lower during
the last five years under investigation than during the first five
years - 13.2 per cent between 2001 and 2005 compared with
21.9 per cent between 1976 and 1980.
Lastly, the average length of the theses increased significantly
during the period from around 260 numbered pages <luring the
first ten years to 334 pages during the last five years under inve-
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stigation. Various reasons have been suggested for this development - including the development of computer based word processing, the lack of financial constraints with regard to publication costs and the lack of time ( due to the shorter period allocated to the post-graduate programme in the wake of the 1997
reform of post-graduate education) to cut clown the manuscript
to an appropriate size in the final stages of the research process.
Mast importantly, however, there seem to exist certain norms
among Ph.D. students that, quite realistically, suggest that an
extensive thesis is more likely than a less extensive one to provide a solid foundation fora successful academic career.
In conclusion, the Swedish historical landscape appears to be
a rich and fertile land where a great diversity of historical studies, in terms of subject matters and perspectives, flourishes.
The problems that can be discerned from the quantitative study
of Ph.D. theses in history over the past three decades are mainly concerned with the history discipline's relationship with the
surrounding society, both in Sweden and internationally.
Swedish historians would probably have a more distinguished
place, both in the Swedish public sphere and among their international colleagues, if they were to promote longer historical
perspectives on contemporary issues more successfully, as well
as relate their results in a global historical context and to international theoretical and comparative questions to a larger
extent.
SPRÅKGRANSKAD AV SARA ELLIS NILSSON.
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541,543,548,578,579,585,598
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