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Forskning 
Forskningen vid SHI har hittills främst varit inriktad på svensk politisk historia efter 1945 och 
frågor som t.ex. arbetarrörelsens utveckling, kalla krigets konsekvenser i svenskt samhälle och 
politik, kvinnorörelsen under olika perioder, 1960-talets sociala och politiska rörelser samt det 
svenska högerpartiets utveckling. Under 2004 har vissa av dess forskningsprojekt börjat 
leverera sina slutrapporter, det gäller främst Högerprojektet och Sverige under Kalla Kriget. 
Forskningsprojekten om arbetarrörelsen och om 1960-tals radikaliseringen och kvinnorörelsen 
kommer förhoppningsvis att synas i ett antal böcker som forskare vid institutet kommer att 
publicera under 2005. 
 
Under året har en ny forskningsinriktning som studerar expertsamhället, expertisens och 
professionernas betydelse i samtiden börjat ta form: Jenny Björkman har erhållit anslag från 
Vetenskapsrådet, VR, för en studie om Experternas intåg i vardagen.  Niklas Stenlås har 
erhållit medel inom ramen för projektet Demokrati och deprofessionalisering: en studie av 
deprofessionalisering i svensk offentlig förvaltning och dess betydelse för demokratin och 
Teresa Kulawik har fått medel från Östersjöstiftelsen, ÖS, för att leda projektet Vetenskap, 
politik och offentlighet i Östersjöområdet. 
 
SHI fick under 2004 ett ytterligare forskningsprojekt i och med att Åsa Linderborg och Samuel 
Edqvist som arbetar inom ramen för projektet Svensk historiebeskrivning utanför akademin 
1930-2003 valde att förlägga sin forskning hit. 
 
Ansökningar 
Under våren 2004 sände SHI in en ansökan till VR om stöd för starka forskningsmiljöer. 
Tyvärr gallrades SHI:s ansökan bort redan i första omgången. 
 
Tillsammans med Yvonne Hirdman utarbetade SHI i september 2004 en ansökan om 
programstöd till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, för att studera 
implementeringen av jämställdhetspolitiken från och med 1970-talet. Beslut fattas av FAS i 
februari 2005. 
 
Följande ansökningar från forskare vid SHI har under året fått avslag: Elisabeth Elgán 
Konfliktlinjer i svensk politik VR; Ylva Waldemarsson Kommunal demokrati VR; Göran 
Salmonsson Strömmar, nätverk och rörelser – Vattenkraftsutbyggnaden i Sverige efter 1945 
VR; Ylva Waldemarson Kvinnors organisering och välfärdsstatens utformning- en 
komparation mellan Sverige och Danmark  ÖS; Ulla Ekström von Essen Kommunideologisk 
förändring inom Bondeförbundet/Centerpartiet 1940-1980 VR; Fredrik Eriksson Källorna till 
lantbrukskooperationen och moderniseringen 1945-1985 Stiftelsen Lantbruksforskning; 
Fredrik Eriksson Security and Agricultural Policy – Challenges of the Common Agricultural 
Policy, Riksbankens Jubileumsfond, Volkswagen Stiftung och Compagnia di San Paolo i 
samarbete. 
 
Gästforskare 
Dick Forslund, doktorand i företagsekonomi vid SU har varit gästdoktorand vid institutet under 
året.   
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Research fellows 
Ledningsgruppen har under hösten diskuterat möjligheten att kalla en person som research 
fellow till SHI för att visa vår önskan om fortsatt samarbete med personen ifråga. Beslut 
kommer att fattas i januari eller februari 2005. 
 
Arbetsseminarium 
Samtidshistoriska institutets forskare har träffats varannan vecka för gemensamt seminarium. 
Vid dessa tillfällen har olika typer av texter ventilerats såsom konferensbidrag, 
avhandlingskapitel, forskningsansökningar etc. I möten mellan institutets forskare uppstår 
spännande och intensiva diskussioner kring aktuell forskning. Seminarierna skall ses som en 
resurs för institutets forskare. Arbetsseminariet har under året träffats vid 12 tillfällen, och haft 
ett snitt på 8-12 deltagare .    
 
Konferenser 
Institutets forskare har medverkat vid följande internationella konferenser: 
 
14th international Conference of Europeanists, Chicago 11-13 Mars 2004, USA, arrangerad av 
The Council for European Studies. Annika Åkerblom (tidigare SHI) presenterade ”Gender 
Mainstreaming in Local Communities: the Case of Sweden”. Åkerblom presenterade 
slutresultaten från svensk studie inom avslutat projekt Genre et local, genomförd vid SHI.  
 
Rethinking Social Democracy, Institute of Historical Research april 2004, University of 
London, Storbritannien.  
Samtidshistoriska institutet var medarrangör av konferensen.  
Maria Gussarsson, fd doktorand vid SHI deltog med konferensbidrag "A swedish social 
democratic picture of Europe" under konferenstemat Social Democracy, The Nation and 
internationalism, session: Europe. 
Kjell Östberg, SHI, deltog med "Swedish social democracy and intellectuals in the 1960s", 
under konferenstemat: Social democracy, intellectuals and ideas 
 
European Social Science History Conference, Berlin Mars 2004, Tyskland. Session: The 
comparative method Chair: Elisabeth Elgán. Discussant: Elisabeth Elgán  
 
I maj 2004 genomförde forskarnätverket SUKK, Sverige under kalla kriget, en intern konferens 
vid högskolan. Flera vid institutet verksamma forskare deltog i planering och genomförande av 
konferens.  
 
Under årets nordiska historikermöte vid SU deltog flera vid SHI aktiva forskare. 
Högerprojektet ansvarade för en session, Kjell Östberg deltog i flera projektpresentationer och 
Lena Lennerhed medverkade i en diskussion.  
 
Nordiska konferensen för forskning om arbetarrörelsens historia  
Runö folkhögskola, 21-23 juni 2004. 
Kjell Östberg presenterar konferensbidrag om Radikaliseringsvågor och sociala rörelser 
 
 
 
Contemporary history, public records and freedom of information, 25-28 augusti 2004. 
SHI var medarrangör till konferensen. Elisabeth Elgán var ordförande vid en av sessionerna, 
och två av institutets doktorander, Anne Hedén och Fredrik Eriksson, följde den doktorandkurs 
som kopplats till konferensen.  
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Forskare från SHI medverkade i ÖS-konferensen Past and Future - september 2004. Kjell 
Östberg ansvarade för en session där Ariosoprojektet presenterade konferensbidrag. Kommer 
att ges ut i SHI:s skriftserie  
 
SHI var en av arrangörerna bakom konferensen Peaceful co-existence? Relations between the 
USSR and Sweden during the Khrushchev era, 1953-1964, genomförd på Södertörns högskola, 
oktober 2004.  
 
Oppositioner och betygsnämnder 
I princip alla seniora forskare vid SHI har under 2004 haft uppdrag som opponent och/eller 
uppdrag som medlem i betygsnämnd på akademiska avhandlingar.  
Våra två professorer har också agerat sakkunniga vid tjänstetillsättningar utanför högskolan ett 
flertal gånger.  
 
 
Forskarutbildning 
 
Nationella forskarskolan  
Södertörns högskola är en av partnerhögskolorna i den Nationella forskarskolan med huvudsäte 
i Lund. Samtidshistoriska institutet har genom denna forskarskola fyra doktorander: Niclas 
Andrén, Andrés Brink, Anne Hedén och Christina Jansson. 
Samarbete fortsätter och under hösten har process med att anställa ytterligare doktorand genom 
projektmedel inletts i samarbete med Lund. Tillsättningen beräknas vara klar under våren 2005.  
 
Samarbete med Stockholms universitet 
Samtidshistoriska institutet och Södertörns högskola har sedan flera år ett nära samarbete med 
Stockholms universitet vad gäller doktorander. De har sin formella hemvist vid SU, men 
bedriver all sin forskarutbildning på Södertörn. Vid SHI har två doktorander med anknytning 
till SU disputerat under året 
 
1/10 Magnus Hjort, "Nationens livsfråga" Propaganda och upplysning i försvarets tjänst: 
1944-1963. 
Opponent: Kent Zetterberg, Försvarshögskolan 
 
22/10 Fredrik Eriksson Det reglerade undantaget. Högerns jordbrukspolitik 1904-2004. 
Opponent: Lars I Andersson, Lunds universitet 
 
Vid institutet finns idag ytterligare två doktorander med formell hemvist vid Stockholms 
universitet: Håkan Blomqvist och Ulf Eliasson. Ulf Eliasson beräknas disputera våren 2005  
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Grundutbildning 
 
Samtidshistoria 
På uppdrag av Utbildnings och forskningsnämnden för Humaniora, Samhällsvetenskap och 
Teknik, UFN-HST, ges undervisning i ämnet samtidshistoria. Denna undervisning är nära 
kopplad till verksamheten vid SHI inte minst genom att kurserna bemannas med lärare från 
SHI. Kurserna speglar därmed den forskning som bedrivs vid SHI. Under 2004 uppgick antalet 
studenter till ca. 85 sk. helårsstudenter. Kurserna bestod av 1 A-kurs 20p, 1 B-kurs 20p, 2 C-
kurser à 20p, 1 D-kurs à 20 p samt 5 kortkurser à 5 p på olika nivåer och två distanskurser. 
Dessa sistnämnda kurser är resultatet av det uppdrag som SHI fick av utbildningsdepartementet 
och Skolverket att utveckla vidareutbildning för lärare i samtidshistoria. Uppdraget slutfördes 
2003 i och med att ett antal kortkurser skapades och information gick ut om detta till 
målgrupperna. 
 
Framtid 
Under hösten 2004 bad UFN-HST ämnet samtidshistoria att inför nästa år krympa 
verksamheten till 70 helårsstudenter. Detta kommer att innebära att nästan alla kortkurser 
försvinner. Diskussioner har förts med prorektor om möjligheten att få stöd för att göra om 
dessa kurser till studiedagar som kan säljas som uppdragsutbildning. Prorektor har lovat att 
återkomma till oss i frågan. Erhållna medel från Utbildningsdepartementet skulle kunna 
användas till detta. Stefan Ekecrantz och Elisabeth Elgán har fört diskussioner med ordförande 
i UFN-HST och företrädare för andra ämnen vid SH ang. möjligheten att inrätta ett tvåårigt 
masterprogram i komparativ politisk historia, i linje med de stundande förändringarna i 
samband med Bolognaprocessen. Därmed skulle den nuvarande utbildningen A-D om 80p 
inom ett par år kunna ersättas med en masterutbildning av samma omfång. Diskussioner har 
förts med bl.a. företrädare för ämnena historia och idéhistoria om att samarbeta kring detta. 
(Ämnet historia på SH har också deklarerat sig intresserad av att överta och driva delar av vårt 
nuvarande kursutbud på grundnivå om reformen kan genomföras.) 
 
Genomströmning 
Genomströmningen på kurserna i Samtidshistoria låg under 2004 på ungefär samma nivå som 
jämförbara kurser på SH. Studenternas omdömen om kurserna var som vanligt mest positiva. 
Lärarnas omdömen likaså. 
 
Ämnesansvar 
Elisabeth Elgán var t.o.m. 30 september ämnesansvarig för samtidshistoria. Den 1 oktober 
tillträdde Stefan Ekecrantz som ämnesansvarig.  
 
 
Seminarieverksamhet 
 
Alf W Johansson har under 2004 ansvarat för SHI:s seminarieverksamhet.  
 
Vittnesseminarier 
Under 2004 genomfördes tre vittnesseminarier: 
 
Varför är vi här? Ett vittnesseminarium om Södertörns högskola och Östersjöstiftelsen,  
Vittnespanel: John Fürstenbach, Inge Jonsson, Benkt Konnander, Gunnel Stenqvist, Carl 
Tham, Per Thullberg. 
Samtalsledare: Alf W Johansson, Håkan Gunneriusson, Uppsala universitet 
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Seminariet genomfördes den 7 april och hade drygt 80 åhörare. SVT 24-direkt filmade och 
sände seminariet.  
 
Partnerskapslagen, 16 september 
Vittnespanel: Barbro Westerholm, Maj-Lis Lööw, Eva Ahlberg, Tobias Wikström, Jan 
Hammarlund 
Samtalsledare: Lena Lennerhed och Jens Rydström, Stockholms universitet 
 
Detta seminarium hade endast ett 30-tal åhörare. Seminariet krockade med annat evenemang på 
högskolan.  
 
Varför blev det så? Södertörns högskola under de första åren - vision och verklighet. 
Vittnespanel: Maria Bölzner, Ulf Ericsson, Lennart Hellspong, Per Larsson, Lisa Öberg och 
Kjell Östberg 
Samtalsledare: Alf W Johansson, Magdalena Nordenson 
 
Seminariet genomfördes den 1 dec. Det lockade många åhörare, framförallt från Södertörns 
högskola.  
 
Övrig seminarieverksamhet 
Den 10 november genomfördes ett extra forkarseminarium kring rapporten "Departementet i 
skuggan av U68" Rapport om universitetspolitiken i utbildningsdepartementet 1967-1976 
Benkt Konnander med projektgrupp presenterade där sin rapport. Seminariet hade 17 deltagare.  
 
Den 26 januari gästades SHI  av Institutet för framtidsstudier.  
"Historia en väg till framtiden? - perspektiv på det förflutnas roll i framtidsstudier" Christina 
Florin, Ingrid Söderlind, Torbjörn Lundqvist och Janken Myrdal presenterade en nyutkommen 
bok. 
 
Det tvärvetenskapliga seminariet 
Under hösten 2004 sjösattes denna nya seminarieserie på initiativ av Alf W Johansson. Detta 
seminarium sammanträdde vid tre tillfällen under hösten och hade mellan 8-20 deltagare vid de 
olika tillfällena.  
 
Den 27 september, "Den demokratiska kunskapens politik. Informationssamhälle, 
europeisering och deliberation..."  
Peter Strandbrink, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, diskuterade med 
utgångspunkt i nystartat forskningsprojekt, förhållandet mellan kunskap och makt i det 
demokratiska livet. Hur skiljer sig olika demokratiska teoriskolor i sin syn på olika 
kunskapsregimer?  
 
Den 15 november - "Husbondens röst? Hur ideologisk är forskningen om arbetarrörelsen?” 
Inledare: Fil dr Svante Nycander, Docent Lars Ekdahl. 
Seminariet tog sin utgångspunkt i den debatt som förts i Arbetarhistoria nr 4:2003 mellan 
Svante Nycander, Lars Ekdahl och Lars Olsson, om liberalism och fackföreningar.  
 
Den 6 december - Det förflutna - förändring, upplevelse eller stor berättelse? Historiesyner 
inom etnologi och historia 
Mats Lindqvist, professor i etnologi Södertörns högskola, inleder en diskussion om skillnader i 
vetenskapssyn mellan etnologi och historia.  
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Kontakter och nätverk i Sverige och utanför Sverige  
 
Samarbetet inom ramen för det tidigare etablerade nätverket med europeiska samtidshistoriker 
har fortsatt under 2004. Den viktigaste aktiviteten i år var den konferens med tillhörande 
doktorandkurs som nätverket anordnade i London Contemporary history, public records and 
freedom of information, 25-28 augusti 2004. 
 
På initiativ av professor Christina Florin från Institutet för framtidsstudier blev SHI inbjuden 
att delta i en konferens på Voksenåsen i Norge i månadsskiftet september-oktober med forskare 
från Institutet för framtidsstudier och Forum för Samtidshistoria vid Oslo universitet. Fyra 
forskare från SHI (Elisabeth Elgan, Torbjörn Nilsson, Niklas Stenlås, Ylva Waldemarson) 
deltog och presenterade sin forskning. 
 
Tack vare Kjell Östbergs enträgna ansträngningar kom SH i juli 2004 att accepteras som en av 
partnerhögskolorna i Marie Curie Early Stage Training-programmet "Building on the Past". A 
European Doctorate in Social History of Europe, alltså en europeisk doktorandskola i historia. 
Bland partnerhögskolorna kan nämnas mycket prestigefyllda institutioner som Universitet i 
Bielefeldt och Ecole Normale Supérieure i Paris. Södertörns högskola kommer att ta emot ca. 
1,2 gästdoktorander per år från denna EU-forskarskola. Vi har också till uppgift att informera 
intresserade doktorander i historia och närliggande ämnen om möjligheten att ansöka om att 
delta i forskarskolan. En arbetsgrupp för EU-forskarskolan har upprättats med representanter 
för historia, BEEGS och SHI. Arbetsgruppen har skrivit till rektor och bett att högskolan 
centralt, inom ramen för högskolans internationalisering, står för kostnaderna för bl.a. 
arbetsplats för gästdoktoranderna. Deras löner betalas av medel från EU-kommissionen men 
kommissionen förväntar sig att partnerhögskolorna betalar OH-kostnaderna. 
 
Tack vare Karl Molins tidigare arbetsinsatser och hans positiva inställning till att fortsätta att 
samarbeta med SHI drogs SHI in i det nordiska samarbetet kring internationella 
sommarforskarskolor för nordiska doktorander i samtidshistoria. Vid ett möte på SU den 22 
november skapades en nordisk grupp med ansvar för att varje sommar anordna en forskarskola. 
SHI förband sig att sommaren 2006 tillsammans med SU organisera en forskarskola. 
 
En forskare vid SHI har också på eget initiativ upprättat ett samarbete med historiska inst. vid 
Universitet i Taganrov i Ryssland, ett initiativ som vi tycker är positivt. 
 
Den nationella forskarskolan i historia samordnas av Lunds universitet i samarbete med Växjö 
universitet, Malmö högskola, och Södertörns högskola. I juni 2004 utsågs Kjell Östberg av 
högskolans rektor till att även fortsättningsvis vara Södertörns högskolas representant i 
forskarskolans styrelse 
 
Under hösten 2004 tog SHI initiativet till att samla samtidshistoriker med inriktning mot 
politisk historia från Stockholms universitet, Tekniska högskolan, Örebro universitet, Institutet 
för Framtidsstudier, Mälardalens högskola och SHI, till ett första möte för att utröna intresset 
för ett nätverk med syfte att fortsätta den förnyelse som skett av den politiska historien och 
försvara behovet av forskning i samtidshistoria. Diskussionerna fortsätter i januari 2005. 
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Information och samverkan med omgivande samhället 
 
Nyhetsbrev 
Under 2004 har två nyhetsbrev utkommit. En omarbetning av nyhetsbrevet har påbörjats och 
nästa år väntar ny grafisk form  
 
Hemsida 
SHI:s hemsida uppdateras löpande och har under året bl.a kompletterats med ett arkiv över 
samtliga vittnesseminarier. Numera finns allt informationsmaterial kring de knappt 20 olika 
seminarierna samlat på webben. 
Samtidshistoriska institutet ansvarar också för en webbplats för projektet Genre et local. Under 
våren publicerades där projektets slutrapport samt guider för jämställdhetsarbete i kommuner, 
på 6 olika språk.  
 
Genom sökning på Google når man i december 229 träffar på namnet 'Samtidshistoriska 
institutet'. Diskussioner förs med högskolans centrala informationsavdelning för hur vi ska få 
fram bättre besöksstatistik för olika delar av högskolans webbplats.  
 
Medverkan radio/tv 
Institutets medarbetare medverkade ofta i radio och tv, både i vetenskapsradion, och i mer 
populärvetenskapliga program. Under våren 2004 genomfördes exempelvis en hel serie i Radio 
Stockholms program P5 idag, på temat vår Samtid. Olika forskare från SHI medverkade i 
populärvetenskaplig diskussion kring olika ämnen. 14 program genomfördes.  
20 januari Lena Lennerhed - Polenaffären 
27 januari  Håkan Blomqvist - antisemitism 
3 februari Kjell Östberg - '68  
10 februari Ulla Ekström von Essen - sterilisering 
17 februari Håkan Blomqvist -LO och socialdemokratin 
24 februari Lena Lennerhed - preventivmedel 
2 mars Kjell Östberg - Olof Palme 
9 mars Ulla Ekström von Essen - kommunalt självstyre 
16 mars Håkan Blomqvist - kommunism 
23 mars Crister Skoglund - kreativitet 
30 mars Ulla Ekström von Essen - allmännyttan 
6 arpil Torbjörn Nilsson - högern 
13 april Lena Lennerhed - homosexualitet 
20 april Kjell Östberg - jämställdhet 
 
Under hösten 2004 har Werner Schmidt getts stort utrymme i olika medier. Han medverkade 
bl.a. i SVT:s program Uppdrag granskning den 29 september och 5 oktober. Programmet 
handlade om Vänsterpartiet. I samband med programmens sändning intervjuades också 
Schmidt i SVT:s Aktuellt.  
 
Mediearkivet, presstext 
Vid en sökning i mediearkivet i december månad får man 100 träffar på namnet 
Samtidshistoriska institutet gällande år 2004. I presstext får man blott 9 träffar. Söker man på 
våra forskares namn möter man fler träffar.   
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Publikationer 
Samarbetet med Studentlitteratur har under 2004 inneburit att 3 kompletta manus har levererats 
in från forskare vid SHI eller forskare som SHI har kontaktat i detta syfte. Tillsammans 
kommer dessa att utgöra basen i serien Samtidshistoriska studier som kommer att lanseras 
under 2005 som ett samarbete mellan Studentlitteratur och SHI. Elisabeth Elgán har fungerat 
som (obetald) fack- och språkgranskare. 
 
Två  småskrifter i SHI:s egen serie Samtidshistoriska frågor har färdigställts för tryckning: 
skrift nr 8 , "Upprorets estetik - vittnesseminarier om kulturens politisering under 1960- och 
1970-talet" och nr 9,  Konferensrapport från Ariosogruppen. Båda småskrifterna kommer att 
tryckas i början av 2005. Flera skrifter är under arbete, men finns ännu inte färdiga för 
tryckning.  
 
Ett par av våra småskrifter används som kurslitteratur och försäljningen har gått förvånansvärt 
bra. Under 2004 sålde vi ca 180 ex. Försäljning av skrifterna generar dock inte några verkliga 
intäkter till SHI - och det är heller inte meningen. Skrifterna säljs för mellan 30-50 kr styck, 
mest av symboliska skäl. Priset täcker inte produktionskostnaden.  
För att öka tillgängligheten och säkerställa långsiktig åtkomst har vi under året publicerat fyra 
av dessa skrifter i fulltext i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, på Internet. Arbetet med att 
tillgängliggöra samtliga utgivna skrifter kommer att fortsätta under 2005. Mari Gerdin har 
ansvarat för arbetet med skriftserien. 
 
De enskilda forskarna har som brukligt under året publicerat både monografier och bidrag i 
antologier och vetenskapliga artiklar. 
 
Webblog 
En av institutets medarbetare har under året medverkat på Forskning och framstegs webblog.  
 
Dokumenterande verksamhet 
 
Det Elite Oral History-projekt som bedrivs vid SHI under ledning av Ylva Waldemarson har 
under året fått anslag från Riksbankens jubileumsfond och Kulturdepartementet.  
Projektet har en styrgrupp bestående av Ylva Waldemarson, Karl Molin, SU (tidigare SHI), 
Bernt Fredriksson (RA), Torbjörn Norman mfl .  
Den första pilotintervjun genomfördes i november 2004.  
 
 
Institutets bemanning, organisation och finansiering 
 
Föreståndare 
Föreståndare för SHI var under perioden januari-augusti 2004 Kjell Östberg, därefter Elisabeth 
Elgán. 
 
Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen har sammanträtt minst en gång i månaden under 2004. Efter det att den nya 
arbetsordningens trädde i kraft våren 2004 har längden på sammanträdena kunnat kortas ned 
eftersom löpande och mindre frågor förts över till föreståndaren att besluta om och större frågor 
har förts över till den nya styrelsen. Ledningsgruppen bestod vid årets början av Kjell Östberg, 
Alf W Johansson, Mari Gerdin, Lena Lennerhed samt undertecknad, Elisabeth Elgán. Lena 
Lennerhed lämnade ledningsgruppen på egen begäran vid terminsskiftet för att få mer tid över 
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för egen forskning. Alf W Johansson meddelade i november att han önskar lämna 
ledningsgruppen inför 2005. Eftersom Karl Molin vid årsskiftet 2003/2004 lämnade 
ledningsgruppen och SHI arbetar vi nu med att försöka skapa en ny ledningsgrupp av samma 
omfattning som 2003. Under hösten 2004 har forskningsledarna vid SHI konsekvent inbjudits 
att delta i ledningsgruppens sammanträden.  
I ledningsgruppen ska det också ingå en doktorandrepresentant. Ingen sådan har dock ännu 
utsetts av doktoranderna, trots påstötningar. Det beror troligen på att några doktorander hunnit 
bli doktorer och att de andra just nu är inne i ett intensivt skede av sitt avhandlingsarbete. 
 
Styrelse 
Den nya styrelsen har träffats 2 gånger (4 juni och 11 oktober). Styrelsen har genom sina 
diskussioner och beslut verkat som ett vägledande stöd till verksamheten. Arbetet med att hitta 
en ordinarie ordförande till styrelsen har tagit mycket tid för Kjell Östberg som också haft till 
uppgift att vara sammankallande i styrelsen till dess en ordförande har kunnat utses. Sedan 
styrelsemötet den 11 oktober har Git Claesson Pipping på styrelsens uppdrag hjälpt honom med 
frågan. Vid årsskiftet 2004/2005 accepterade Ulf Larsson uppdraget som ordförande. 
 
SHI på SH 
SHI tillhör sedan årsskiftet 2003/2004 institutionen för Sociologi, Idéhistoria, Samtidshistoria 
och Arkeologi, SISA, i högskolans nya organisation. SHI har representanter i 
institutionsstyrelsen, Kjell Östberg och Torbjörn Nilsson. Elisabeth Elgán är institutionens 
representant i internationaliseringsrådet samt ledamot av UFN-HST.  
Den nya institutionsorganisationen har tagit mycket tid och SHIs medarbetare har ställt upp och 
arbetat för institutionens tillblivelse.  
 
Finansiering 
Efter återkommande överläggningar med högskolans ledning fick SHI löfte om en budget på 
ca. 1,3 miljoner kronor för infrastruktur. 2004 var det andra året i följd som SHI tvingades 
vända sig till SH för detta, tidigare har infrastrukturen kunnat finansieras enbart via externa 
anslag. Den utlovade budgeten betalades med 500 000 SEK av UFN-HST på fakultetsmedel. 
En extra tilldelning om 800 000 SEK bantades under senhösten ned till 500 000 SEK. Då detta 
beslut kom sent medförde det att ett underskott kommer att uppstå i vårt resultat för 2004. Inför 
2005 har vi lämnat in ett fylligt äskande om stöd för vår infrastruktur till Östersjöstiftelsen. 
 
Bemanning 
SHI har fem personer med tillsvidareanställning vid Södertörns högskola, Alf W Johansson 
som är professor; Kjell Östberg som också är professor; Mari Gerdin som är handläggare; 
Werner Schmidt som är docent samt Elisabeth Elgán som också är docent.  
 
Som forskare eller doktorander har följande personer varit knutna till SHI på externa 
forskningsmedel under 2004: Niclas Andrén, Jenny Björkman, Håkan Blomqvist, Andrés 
Brink, Lars Ekdahl, Ulf Eliasson, Fredrik Eriksson, Anne Hedén, Magnus Hjort, Christina 
Jansson, Åsa Linderborg, Torbjörn Nilsson, Göran Salmonsson, Ylva Waldemarson. (Även de 
personer som har en fast anställning vid högskolan har externa forskningsmedel. Det gäller 
Kjell Östberg, Elisabeth Elgan, Alf W Johansson, Werner Schmidt).  
Några av de projektanställda forskarna har varit på högskolan och vid SHI sedan 1999 (eller 
tidigare ändå). Under hösten har Elisabeth Elgán arbetat en hel del med att utreda frågan om 
möjligheten att skapa tillsvidareanställningar vid SHI.  
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Sammanfattning 
 
Samtidshistoriska institutet har under 2004 arbetat med såväl inre som yttre omorganisation. 
Verksamheten har samtidigt gått vidare med forskning, utbildning, information och 
dokumentation. Många nya kontakter har knutits. Ett mellansvenskt forskarnätverk är under 
framväxt och SHI har blivit en del i en europeisk forskarskola. Vi har på olika sätt verkat för att 
sprida information om pågående forskning och resultat till det omgivande samhället. 
Ekonomiskt har 2004 dock varit ganska magert. För andra året i rad har högskolan stöttat vår 
infrastruktur men tyvärr inte i den utsträckning vi hade anledning att tro. Det innebär att vi 
troligen går in i 2005 med en skuld till SH. 
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