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Forskning 
 
Forskningen vid SHI har under perioden juni 2006- maj 2007, som tidigare läsår, främst berört 
den svenska politiska historien under efterkrigstiden 
All forskning vid Samtidshistoriska institutet är externfinansierad. I 2006 års anslagsomgång 
fick många forskare som sökt anslag att förläggas till SHI sina ansökningar beviljade varför 
SHI under våren -07 haft glädjen att välkomna följande forskare i verksamheten:  
 
Jenny Andersson är forskarassistent på Vetenskapsrådet med placering vid SHI under fyra år. 
Hon forskar för närvarande om ”Folkbiblioteket och den elektroniska fabriken”. 
Jenny Andersson har i april -07 utnämnts till docent i ekonomisk historia vid Uppsala 
universitet.  
 
Josefin Rönnbäck forskar i projektet ”Manliga strukturer eller kvinnopolitiska fiaskon? Om 
kön och politisk representation i svensk politik, 1921-1970” som stöds av Vetenskapsrådet och 
beräknas pågå under tre år.  
 
Anders Ivarsson Westerberg är projektledare för ett nytt projekt med finansiering från 
Östersjöstiftelsen. Projektet ”Gammalt statsverk i nya nätverk - svensk förvaltning i 
kontinuerlig förändring 1940-2005” beräknas pågå under tre år. 
Övriga forskare i projektet är Torbjörn Nilsson, Göran Sundström (FD Statsvetenskap), Åsa 
Vifell (FD Statsvetenskap) och Ylva Waldemarson. Waldemarson och Nilsson är verksamma 
vid SHI sedan länge medan övriga projektmedarbetare är nya på Samtidshistoriska institutet. 
 
Stefan Ekecrantz, verksam vid SHI sedan flera år tillbaka bl.a som ämnesansvarig för kurser i 
samtidshistoria, är projektledare för ett nytt forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen 
”Sverige och den polska demokratirörelsen 1980-1989”. Projektet beräknas pågå under tre år. I 
projektet ingår också Karl Molin (professor i historia vid SU, tidigare verksam vid SHI) och 
Klaus Misgeld (docent i historia, tidigare forskningsledare vid Arbetarrörelsens arkiv- och 
bibliotek). Dessa har dock inte SHI som sin huvudsakliga arbetsplats. 
 
Katarina Friberg (FD historia) har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för 
projektet Från moralisk ekonomi till rättvisehandel: En  jämförande samtidshistorisk studie av 
svensk och brittisk konsumentkooperation i relation till internationell handel och 
utvecklingsbistånd. Studien kommer att pågå i två år.  
 
Gästforskare 
Tre gästdoktorander, Gunnar Flume, Elzbieta Korolczuk och Steffen Werther har inom ramen 
för det internationella forskarskolesamarbetet ”European doctorate in the social history of 
Europe and the Mediterranean: Building on the past” bedrivit sin forskning vid 
Samtidshistoriska institutet. Gunnar Flume forskar om den svenska modellen, Elzbieta 
Korolczuk om kvinnlig identitet och Steffen Werther om den tysk-danska befolkningen i 
Danmark och andra världskriget. 
 
Under hösten 2006 och våren 2007 har Kristina Boréus, statsvetenskap Stockholms universitet, 
varit gästforskare vid SHI.  

Fil. dr Andrew Scott, från RMIT University, Australien, var gästforskare under februari 
2007.  
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Docent Andrew Vandenberg  från Deakin University i Australien var gästforskare i mars 
2007. 

Research fellows 
Honorary research fellow kan den bli som har haft forskningsprojekt vid SHI; har sökt 
forskningsmedel med SHI som bas eller har publicerat vetenskaplig uppsatser eller verk 
inom ramen för de områden som SHI fokuserar. Honorary research fellow utses av 
Samtidshistoriska institutets ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen har beslutat att kontakta Benkt Konnander, tidigare chefstjänsteman vid 
Utbildningsdepartementet, på senare år ansvarig för tre forskningsrapporter om 
Ecklesiastikdepartementets utveckling  för att tillfråga honom om han kan tänka sig att utses till 
Honorary Research Fellow vid Samtidshistoriska institutet.  
 
Forskarseminariet 
Ylva Waldemarson har under läsåret 2006/2007 varit ansvarig för institutets forskarseminarier. 
Samtidshistoriska institutets forskare har som föregående läsår träffats ungefär varannan vecka 
för gemensamt internt seminarium. Vid dessa tillfällen har olika typer av texter ventilerats 
såsom pågående forskning, avhandlingskapitel, forskningsansökningar etc.  
HT-06 träffades seminariet åtta gånger och hade oftast 9-10 deltagare. Vid årsskiftet 2006/2007 
bytte seminariet namn från det interna forskarseminariet till Samtidshistoriska institutets 
forskarseminarium. När vårterminen är avslutad kommer seminariet att ha träffats tretton 
gånger. Antalet deltagare har (hittills april -07) i genomsnitt varit mellan 9-11 personer. 
 
Konferenser 
I maj 2006 arrangerade SHI och SH i samarbete med Tyresö kommun en historiedag för 
historielärare. Flera forskare från SHI medverkade. Evenemanget var framgångsrikt, ca 100 
personer främst lärare deltog och därför organiseras en liknande konferens i maj 2007 
tillsammans med Tyresö kommun. Återigen medverkar flera forskare från SHI.  
 
I augusti 2006 arrangerade SHI en internationell workshop på Södertörns högskola ”Historical 
Writing about 20th century Europe: Syntheses, periods and themes from an East-West 
perspective”. Deltog gjorde forskare från sex länder i Europa samt ett flertal svenska forskare 
både från Södertörns högskola och andra lärosäten i Sverige.  
 
I september 2006 medverkade ett par av SHI:s forskare under de svenska historiedagarna som 
då var förlagda till Riga. 
 
Nätverket för modern politisk historia (där SHI är en aktiv part) arrangerade en konferens 
”Historia i samtiden – Samtiden i historien” oktober 2006. Konferensen uppbar stöd från 
Riksbankens jubileumsfond.  Konferensen hölls på Stockholms universitet.  
 
Forskarnätverket Arioso (Arbetarrörelsen i Östersjöområdet) med verksamma forskare inom  
SHI arrangerade en internationell konferens 27-28 oktober 2006 “The Fordist Project in East 
and West – concepts, analysis, prospects”. Konferensen hölls på Södertörns högskola.  
 
I februari 2007 arrangerade SHI en seminariedag om Socialdemokratiska framtidsvisioner. 
Förmiddagen bestod av forskarpaneler och eftermiddagen av ett vittnesseminarium.  
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Forskarutbildning 
 
Nationella forskarskolan  
Södertörns högskola är en av partnerhögskolorna i den Nationella forskarskolan i historia som 
har sitt huvudsäte i Lund. Samtidshistoriska institutet har genom denna forskarskola sex 
doktorander: Niclas Andrén, Andrés Brink, Anne Hedén, Christina Jansson, Johanna Ringarp, 
och Rasmus Fleischer (antogs i sept –06).  
 
Niclas Andrén och Anne Hedén beräknas disputera under 2007, Christina Jansson och Andrés 
Brink 2008. 
 
Samarbete med Stockholms universitet 
Samtidshistoriska institutet och Södertörns högskola har sedan flera år ett nära samarbete med 
Stockholms universitet vad gäller forskarutbildningen vid SH. De har sin formella hemvist vid 
SU, men är anställda av SH och får hela sin utbildning här. Vid SHI disputerade en doktorand 
med anknytning till SU  under 2006.  
 

• 27 april 2006 Håkan Blomqvist Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före 
nazismen (Carlsson 2006) 
Opponent: Dr. Phil. Morten Thing, Roskilde Universitetscenter, Danmark 

 
 
Linköpings universitet 
Vid Samtidshistoriska institutet finns en doktorand som är antagen och genomför sin 
forskarutbildning vid Tema-T, Linköpings universitet: Sofia Norling. Norling är verksam inom 
projektet Vetenskap, politik och offentlighet i Östersjöområdet  vid SHI.  
 
 
Grundutbildning  
 
Samtidshistoria 
Ämnet Samtidshistoria har som flera andra små ämnen drabbats mycket hårt av först ett 
minskat utbildningsuppdrag, och därefter sjunkande ansökningstal. Ämnet har försökt hantera 
dessa ekonomiska realiteter genom att dels kraftsamla på kärnverksamheten med GK–FdK och 
dels fortlöpande genomföra besparingar i form av minskad lärarledd undervisning på dessa 
kurser. Dessvärre har sjunkande ansökningstal gjort att intäkterna har sjunkit snabbare än 
beskrivna besparingar har minskat utgifterna, med ett ökat underskott som följd.  
 
Under våren 2005 togs därför kontakt med HST-nämndens ordförande om att helt reformera 
ämnet Samtidshistoria enligt följande: Kursutbudet GK–FdK läggs ner och ersätts av åtta helt 
fristående kurser (7,5 hp), under läsåret 2007/08. Flera av dessa kurser gavs tidigare som 
fristående kurser, riktade till gymnasielärare, journalister och andra som ville fortbilda sig inom 
ett samtidshistoriskt område. Tanken med omläggningen är att skapa ett system där prognoser 
om söktryck avgör vilka kurser som erbjuds vid varje läsår. Storleken på verksamheten 
kommer alltså att vara flexibel i högsta grad, och därmed inte vara lika känslig för upp- och 
nedgångar i söktryck och/eller förändrade utbildningsuppdrag. Ett nytt system för 
ersättningsnivåer för lärarna ska också prövas som på ett bättre sätt än idag länkar samman 
lärarens arbetsbörda/examinationsmängd. Därmed skapas en ekonomisk flexibilitet även inom 
varje kurs, vilket ytterligare ska minska känsligheten i systemet.  
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Ämnet Historia har som ett led i denna reformeringsprocess redan fr.o.m. VT 2007 delvis ersatt 
Samtidshistoria inom SPJ-programmet. De sista studenterna i Samtidshistoria som läser inom 
det programmet går Samtidshistorias PK under vt 07. Övriga studenter som påbörjade 
grundkursen ht 06 kan gå FK vt 07 och PK ht 07. Så långt alla som har följt den ordinarie 
studiegången. I samråd med ämnet Historia kommer studenter som inte har slutfört hela kurser 
i Samtidshistoria att kunna räkna samman delar av kurser i tillgodoräknanden. I vissa fall kan 
delar av kurser i Samtidshistoria tillgodoräknas i hela kurser i Historia, i andra fall vice versa.  
 
Kursutbud fr o m ht 08: 

• Kvinnor och män, politik och ekonomi under 1900-talet, 7,5 hp (Befintlig distanskurs, 
tidigare på C-nivå)  

• Från terrorbalans till terrorism, 7,5 hp (Befintlig distanskurs, tidigare på C-nivå)  
• Protester: sociala rörelser och värderingar från 60-talet till idag, 7,5 hp (Befintlig 

fristående kurs som gavs före ht 2004) 
• Samtidshistoriens källor, 7,5 hp (Befintlig delkurs inom FK samtidshistoria) 
• Sovjet som myt och verklighet, 7,5 hp (Befintlig fristående kurs som gavs före ht 2004) 
• Sverige under andra världskriget, 7,5 hp (Befintlig fristående kurs som gavs före ht 

2004) 
• Sverige, Europa och världen efter 1945, 7,5 hp (Befintlig delkurs inom GK 

samtidshistoria) 
• Öst, väst, nord, syd – demokrati och diktatur i det Europeiska rummet 1920–1950, 7,5 

hp (Ny kurs fr o m ht 07) 
 
Östersjökurser 
Dessa kurser omfattar ett magisterprogram om ett år samt ett antal kvällskurser om fem poäng. 
Under våren 2006 var dock antalet sökande till magisterkursen alltför få för att denna skulle 
ges. Därför har året inneburit en omstrukturering av kursen och skapandet av nya kursmoment.  
 
Kvällskurserna gavs dock under 2006 varvid två ”nygamla” kurser gavs, Romernas historia 
och Assyriernas/Syrianernas historia. Under året gavs också kurserna Balkan i fokus; Balkan 
mellan öst och väst; Centraleuropa mellan integration och splittring samt Familjen i öst och 
väst.  
 
VT 2007 har kursen Familjen i öst och väst givits.  
 
Masteransökan 
Sedan ca tre år tillbaka har ämnesansvarig i Samtidshistoria och föreståndaren för SHI arbetat 
för att få till stånd ett mångvetenskapligt masterprogram med inriktning mot politik och 
samhälle i ett samtidshistoriskt perspektiv. Förslaget har tillställts Utbildnings- och 
forskningsnämnden för Humaniora, Samhällsvetenskap och Teknik (UFN-HST) i olika 
omgångar som efter ett antal omarbetningar till slut antog förslaget för vidare befordran för 
godkännande till Högskoleverket. Under Högskoleverkets platsbesök visade det sig dock att 
högskolan och HSV hade helt skilda utgångspunkter vad gällde ansökningarnas utformning. Av 
detta skäl har ansökan dragits tillbaka, tillsammans med flertalet av de till HSV inlämnade 
ansökningarna. Hur masterfrågan ska hanteras framgent utreds just nu centralt vid högskolan. 
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Seminarieverksamhet 
 
Vittnesseminarier 
Under 2006 och 2007 har Torbjörn Nilsson ansvarat för vittnesseminarieverksamheten vid 
Samtidshistoriska institutet. 
 
Ett vittnesseminarium om arbetet i regeringskansliet genomfördes den 16 maj 2006.  
Makten i kanslihuset – Hur skapas politik? Tjänstemän diskuterar ett regeringskansli i 
förändring. Vittnespanel: Gösta Gunnarsson, Ulf Larsson, Lena Noreland och Hjalmar 
Strömberg.  
 
Ett vittnesseminarium om Baltikum i brytningstid genomfördes den 14 november 2006 i 
samarbete med Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning.  
Var Baltikums sak vår? Svensk politik och diplomati 1989-1991 
Panel: Birgitta Dahl, Hans Lepp, Peeter Luksep, Hans Olsson, Krister Wahlbäck och Enn 
Kokk.  
 
Den 6 februari 2007 arrangerades en heldag om Socialdemokratins framtidsvisioner.  
Dagen avslutades med ett vittnesseminarium Socialdemokratiska framtidsvisioner förr och nu. 
Vittnespanel: Peter Gustavsson, Jens Henriksson, AnneMarie Lindgren, Nalin Pekgul och Lena 
Sommestad.  
 
Den 24 april 2007 arrangerades ett andra vittnesseminarium i samarbete med Centrum för 
Östersjö- och Östeuropaforskning. Seminariet behandlade tiden för det ryska 
trupptillbakadragandet och hade titeln När Ryssland lämnade Baltikum – svensk 
säkerhetspolitik i österled 1991-1994. 
Vittnen: Jan Blomqvist, Lars Peter Fredén, Laila Freivalds och Håkan Holmberg. 
 
Därutöver har frågan om ett vittnesseminarium under Almedalsveckan varit aktuell. 
Förutsättningarna har undersökts men problemen att med små resurser få en panel till Visby 
och lyckas slå igenom i mediebruset har än så länge inte lösts. Idén är emellertid inte begravd 
för all framtid.  
  
Samtidigt kan vi notera ett stigande intresse för vår form av vittnesseminarier. Planer finns 
därför att t.ex. i samarbete med Idrottshögskolan genomföra ett arrangemang senare under året.  
 
Det tvärvetenskapliga seminariet 
Alf W Johansson har under 2006 och 2007 ansvarat för SHI:s tvärvetenskapliga seminarier. 
Dessa är öppna för alla intresserade.     
 
Under verksamhetsperioden maj 2006- april 2007 har Alf W Johansson organiserat sex stycken 
tvärvetenskapliga seminarier. Deltagarantalet är varierande beroende på ämnets natur och den 
målgrupp Alf valt.  

 
• Här ska först nämnas seminariet den 29 maj 2006 Olof Palme och medierna som inte 

kom med i förra verksamhetsberättelsen som lades fram i maj 2006. 
Gunnela Björk, Örebro universitet. 
Kommentatorer: Pia Brandelius, Stig Hadenius, Anders Ivarson Westerberg, Olle 
Svenning. 
 

• Den 11 september 2006 Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det 
moderna Sverige.  
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Henrik Berggren och Lars Trägårdh inledde en diskussion om nyutkommen bok.  
Kommentatorer: Stig Strömholm, Birgitta Svensson, Karl-Olov Arnstberg.  
 

• 13 november 2006 Mikrohistoria och raslagar 
Anders Jarlert, Lunds universitet.  
 

• Den 29 januari 2007 Vilken historia visas på museerna? 
Nätverket ”Historia, museer och demokrati” presenterade en pilotanalys av 
historiesynen vid visningar i Livrustkammaren.  
 

• Den 12 mars 2007 Den svenska personlighetsfilosofin i internationellt sammanhang 
Fil.dr Jan Olov Bengtsson,  
 

• Den 23 april 2007 Från historia som stor berättelse till historia som dialog – en 
litteraturvetares reflexioner 
Anders Olsson, Stockholms universitet.  

 
 
Kontakter och nätverk inom och utanför Sverige  
 
Samarbetet inom ramen för det tidigare etablerade nätverket med europeiska samtidshistoriker 
har fortsatt under det gångna verksamhetsåret. Arbetet med de tidigare planerade antologierna 
har fortskridit. Den redan omnämnda internationella workshopen Historical writing about the 
the XXth century Europe var ett led i att förstärka och utvidga institutets europeiska nätverk. 
Olika forskarsamarbeten har kommit igång under läsåret visar att detta har haft effekt. 
 
En andra omgång doktorander inom forskarskolesamarbetet "Building on the Past". A 
European Doctorate in Social History of Europe” har tagits emot vid högskolan. Programmet 
adminsitreras i sin helhet av SHI och Kjell Östberg såsom forskningsledare vid SHI.  
SHI står för rumskostnader, arbetsplatskostnader och för de administrativa kostnaderna för 
dessa doktorander. De forskare som ställer upp som handledare gör det helt frivilligt och 
oavlönat. 
 
Ett nordiskt nätverk för samarbete kring internationella sommarforskarskolor formerades i 
slutet av 2004. En gemensam kurs, på temat New and Old Social and Political Movements 
genomfördes på Södertörns högskola 12-17 augusti tack vare en stor insats från SHI eftersom 
de andra samarbetspartnerna inte sände några representanter. 
Kursen som vände sig till doktorander hade ca 25 deltagare från Danmark, Norge och Sverige, 
samt några utomnordiska doktorander som studerar i Sverige och Danmark.   
I augusti 2007 arrangerar FOSAM i Norge en kurs på temat ”Great Powers, States and 
International Institutions”. 
 
SHI är en av initiativtagarna till Nätverket för Modern Politisk Historia. Nätverket bildades i 
januari 2005 och ett samarbete har under året vuxit fram kring seminarier, konferenser etc. 
Hösten 2006 arrangerades en konferens av nätverket Historia i samtiden – Samtiden i historien.  
Konferensen lockade ett stort antal deltagare från olika discipliner.  
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Internationalisering 
 
Som framgått av ovan har SHI under innevarande läsår främst arbetat med att vidarutveckla 
nordiska och europeiska kontakter. 
Håkan Blomqvist, forskare vid SHI, har också börjat utveckla ett lärarutbyte med en rysk 
högskola i en mindre stad i sydöstra Ryssland. 
 
 
Dokumenterande verksamhet  
 
Medborgarnas insyn i hur politiska beslut fattas är ett centralt inslag i en demokrati. I dag är det 
dock svårt att följa politiska beslutsprocesser. Offentlighetsprincipen har delvis bidragit - alla 
beslutsprocesser dokumenteras inte och material gallras. Svensk förvaltning präglas allt mer av 
ett informellt förfarande vilket också, tillsammans med arbetslivets snabbare tempo och bruket 
av internet och mobiltelefoner, försämrat läget beträffande de politiska källorna. Till detta 
kommer att politiska beslut tenderar att flytta ut i informella nätverk.  
Samtidigt har bristen på en långsiktig, vetenskaplig intervjuverksamhet påtalats. Att utvärdera 
värdet av en sådan verksamhet - metodologiskt och vetenskapsteoretiskt - är det centrala målet 
för pilotprojektet Samtidens politiska källor. Projektet började i oktober 2004 och avrapporteras 
våren 2007. Frågeställningar kring beslutsprocesser, nätverksbyggande samt förändringar i den 
politiska formen och praktiken utgör bärande tema i de tiotal intervjuer som genomförts med 
före detta statråd och tjänstemän. Studien genomförs på medel från Utbildnings- och 
kulturdepartementet samt från Riksbankens jubileumsfond. Projektledare är fil dr Ylva 
Waldemarson. 
 
Under 2006 och 2007 har projektet intervjuat fd statsrådet Karin Söder, fd chefstjänstemannen 
på Utbildningsdepartementet Benkt Konnander och Inga-Lena Wallin, tidigare ansvarig för 
enheten för statsministerposten på Statsrådsberedningen. Dessutom har fyra 
”rundabordsintervjuer” gjorts med Kommunalarbetarförbundets styrelse och en intervjuserie 
med ombudsmän på distriktnivå i detta förbund har inletts, för att utvärdera metodens 
användbarhet också för andra politiska nivåer.  
 
Det är inom ramen för SHI:s dokumenterande verksamhet som Ylva Waldemarson och 
Elisabeth Elgán under läsåret fört diskussioner med Erik Fichtelius och SVT då Fichtelius 
uttryckligen vill att hans intervjuer med Göran Persson på lämpligt sätt görs tillgängligt för 
forskning. SVT är i det här fallet välvilligt inställt till att göra ett begränsat undantag från den 
publicistiska sedan att inte lämna ut bakgrundsmaterial. Under de förutsättningarna har Erik 
Fichtelius, Ylva Waldemarson och Elisabeth Elgán enats om att en utgåva av de utskrivna 
intervjuerna, i sin helhet och försedda med förklarande fotnoter och kommentarerär en bra 
lösning. Elisabeth Elgán söker för närvarande medel för att SHI genom någon av sina forskare 
ska kunna förbereda materialet för en sådan publiceringen. 
 
 
Information och kommunikation 
 
Forskningskommunikation 
Institutets informatör Mari Gerdin samarbetar med högskolans centrala 
informationsavdelningen, samt med högskolans centrala forskningskansli, vad gäller 
forskningskommunikation. Institutets informatör är en av tre personer på högskolan som 
förmedlar kontakt mellan journalister och forskare via frågelådan expertsvar.nu.  
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En samlad kommunikationsplan med kommunikationsstrategi för Samtidshistoriska institutet 
håller på att tas fram. Kommunikationsplaner har arbetats fram till de olika evenemang som 
genomförts under året. 
 
Under 2007 har Gerdin ett uppdrag (om 20%) på Centrum för Östersjö- och 
Östeuropaforskning som syftar till att se över informationsstrukturen inom Centret. För 
närvarande innebär det att vår småskriftserie Samtidshistoriska frågor inte har någon redaktör 
och redigerare då vi ännu inte hittat någon som kan tänka sig att utföra detta arbete om ca 20% 
av heltid. 
 
Nyhetsbrev 
Under 2006 utkom två informationsbrev, och under 2007 har hittills ett informationsbrev 
publicerats.  
  
Hemsida 
SHI:s hemsida uppdateras löpande. Målgrupperna är flera: allmänheten, forskarvärlden, 
journalister, studenter. Besöksstatistik har SHI efterfrågat i flera år. Under 2007 verkar vi 
kunna för första gången kunna få tillgång till besöksstatistik.  
 
En sökning i Google (28 mars 2007) ger 913 träffar på namnet Samtidshistoriska institutet 
vilket innebär en kraftig ökning från föregående år (412).  
 
Forskningsdatabas 
En forskningsdatabas där all forskning vid högskolan är sökbar via Södertörns högskolas 
hemsida har tagits i bruk under 2006. Institutets informatör ingår i den referensgrupp som har 
arbetat med utveckling av forskningsdatabasen.  
 
Informationsfolder 
Under 2007 trycks en ny informationsfolder på svenska med en del på engelska. Foldern ska ha 
samma grafiska profil som den tidigare, med svart-vita bilder som signalerar att vi studerar 
politik i ett historiskt perspektiv.  
 
Medverkan radio/tv 
Institutets medarbetare medverkade ofta i radio och tv, både i vetenskapsprogram, och i mer 
populärvetenskapliga program.  
 
Under våren 2007 har ovanligt stor uppmärksamhet riktats mot Samtidshistoriska institutet i 
samband med att SVT:s Göran Persson-dokumentär sändes. Såväl tidningar som radio och tv 
har intresserat sig för SHI:s verksamhet. Främst Elisabeth Elgán, Ylva Waldemarson och Kjell 
Östberg har synts i medierna i samband med detta.   
 
Press och skrivna medier 
Sökningar i Presstext online (täcker bl.a. Dagens Nyheter, Expressen och Göteborgstidningen) 
och Mediearkivet (innehåller artiklar från t.ex. Aftonbladet, Göteborgsposten och Svenska 
Dagbladet) når i år fler träffar än tidigare. Detta beror delvis på det intensiva medieintresset för 
SHI:s verksamhet under mars och april. Vid en sökning på ’Samtidshistoriska institutet’ 
avseende perioden maj 2006 till april 2007 nås i Mediearkivet 4 artiklar, och i Presstext 2 
artiklar. ”Södertörns högskola” når i Presstext 634 träffar, Mediearkivet 166 träffar.  
Räknar man istället insamlade artiklar har vi hittat 23 stycken om SHI kopplat till Fichtelius 
intervjumaterial, samt 5 stycken artiklar om andra frågor.  
 



 11(13)

 
Publikationer 
Samtidshistoriska frågor är institutets egen skriftserie. Under 2006 publicerades en småskrift i 
denna serie: Nr11 "Hur rysk är den svenska kommunismen? Fyra bidrag om  kommunism, 
nationalism och etnicitet” Mari Gerdin och Kjell Östberg, red.  
 
I januari publicerades skrift nr 12 ”Ropen skalla – daghem åt alla! Vittnesseminarium om 
daghemskampen på 70-talet” Mari Gerdin och Kajsa Ohrlander, red. 
 
För att öka tillgängligheten och säkerställa långsiktig åtkomst har alla nya skrifter också 
publicerats i fulltext i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, på Internet. En av SHI:s skrifter, 
Samtidshistoriska frågor nr 8, toppar nedladdningsstatistiken för Södertörnshögskolas skrifter i 
DiVA. Mari Gerdin har ansvarat för arbetet med skriftserien. 
 
För att uppmärksamma vikten av att institutets forskare publicerar sin forskning i 
internationella tidskrifter och i vetenskapliga tidskrifter med anonymt lektörsförfarande 
ordnande SHI ett internt seminarium i januari 2007 tillsammans med Marianne Wikgren från 
Vetenskaps rådet. 
I juni 2007 planerar vi ett liknande seminarium på temat on-linepublicering. 
 
De enskilda forskarna har under året publicerat både monografier, uppsatser i antologier och 
vetenskapliga artiklar samt debatt- och/eller populärvetenskapliga artiklar. 
 
Följande lista bygger på de uppgifter forskarna själva rapporterat in:  
 
Blomqvist, Håkan, Nation, ras och civilisation i svenska arbetarrörelse före nazismen, (2006). 
Avhandlingen ingår som nr 5 i serien Södertörn Doctoral Dissertations. 
 
Edquist, Samuel, ”Den borgerliga ideologin och historien”, i Tidsignal nr 5–6 (2006) 
 
Ekecrantz, Stefan, ”Varför fungerar det så väl? C-uppsatsen i historia ur ett 
universitetspedagogiskt perspektiv” i Stadin, Kekke, Sandberg, Robert, Wottle, Martin och 
Einarsson, Monica (red.), Blad till Bladh. En vänbok till Christine, Flemingsberg: Södertörn 
Studies in History 4 (2006) 
 
Elgán, Elisabeth ”Varför är svensk politik så jämställd?” i Stadin, Kekke, Sandberg, Robert, 
Wottle, Martin och Einarsson, Monica (red.), Blad till Bladh. En vänbok till Christine, 
Flemingsberg: Södertörn Studies in History 4 (2006)  
 
Eriksson, Fredrik, Från tullstrid till baltutlämning. Ideologi, representation och konservatism i 
Oskarshamns-Tidningen 1888–1945, Kalmar: Barometern/  Oskarshamns-Tidningen (2006) 
 
Eriksson, Fredrik, ”En på svensk grund byggande reform – rösträttsfrågan i  
Oskarshamns-Tidningen 1906–1907”, i Stadin, Kekke, Sandberg, Robert, Wottle, Martin och 
Einarsson, Monica (red.), Blad till Bladh. En vänbok till Christine, Flemingsberg: Södertörn 
Studies in History 4 (2006) 
 
Eriksson, Fredrik, ”Bönder i svensk politik under 1900-talet – exemplet den svenska högern”, 
Historisk tidskrift, Nr 4 (2006) 
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Eriksson, Fredrik ”Nya plogfåror i agrarforskningen?”, tillsammans med Anu-Mai Kõll, Johan 
Eellend och Piotr Wawrzeniuk, Historisk tidskrift, Nr 4 (2006) 
 
Johansson, Alf W ”Den förrådda tiden” i Stadin, Kekke, Sandberg, Robert, Wottle, Martin och 
Einarsson, Monica (red.)Blad till Bladh. En vänbok till Christine, (2006). 
 
Nilsson, Torbjörn,"Unionshistoria över Kölen – minnen från ett asymmetriskt jubileum", i 
Stadin, Kekke, Sandberg, Robert, Wottle, Martin och Einarsson, Monica (red.)Blad till Bladh. 
En vänbok till Christine, (2006) 
 
Schmidt, Werner, ”Kommunistpartiets ’beroende’ från Moskva: rötter och karaktär”, i Mari 
Gerdin & Kjell Östberg (red), Hur rysk är den svenska kommunismen? Fyra bidrag om 
kommunism, nationalism och etnicitet, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola (2006) 
 
Schmidt, Werner, ”Peter Weiss – Intellektueller in der geteilten Welt” i UTOPIEkreativ 193, 
11/2006. 
 
Schmidt, Werner, ”Peter Weiss – en intellektuell i den kommunistiska rörelsen” i 
SocialistiskDebatt nr 3, (2006) 
 
Waldemarson, Ylva Makten i Stadshuset - forskningsöversikt och probleminventering? 
Publicerad och tillgänglig via Stockholmia Förlag/Kommittén för stockholmsforsknings 
hemsida, 2006. 
 
Samtliga SHI-doktorander vid den nationella forskarskolan publicerade uppsatser i antologin 
Historiekforskningen på nya vägar som forskarskolan publicerade 2006. 
 
 
 
Institutets bemanning, organisation och finansiering 
 
Föreståndare 
Föreståndare för SHI är Elisabeth Elgán, docent i historia.  
 
Forskningsledare 
Kjell Östberg är SHI:s forskningsledare. 
 
Informatör 
Mari Gerdin är Samtidshistoriska institutets informatör.  
 
Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen har sammanträtt ungefär en gång per månad under 2006 och 2007.  
 
Under 2006 bestod ledningsgruppen av Elisabeth Elgán, Mari Gerdin, Anne Hedén 
(doktorandrepresentant), Teresa Kulawik, Torbjörn Nilsson och Kjell Östberg. Ylva 
Waldemarson tillkom under hösten 2006. Lena Hansson adjungerades till ledningsgruppen i 
samband med att SHI blev en självständig enhet vid SH.  
 
I januari 2007 fick ledningsgruppen följande sammansättning: Elisabeth Elgán, Mari Gerdin, 
Torbjörn Nilsson, Johanna Ringarp (doktorandrepresentant), Ylva Waldemarson, Kjell 
Östberg. Adjungerad: Lena Hansson. 
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Styrelse 
Samtidshistoriska institutets styrelse träffades tre gånger under 2006 (23 januari, 15 maj och 2 
oktober). Under hösten avgick Gunilla Carlsson från styrelsen. Git Claesson Pipping har fått 
tjänst utanför Södertörns högskola varför hennes status i styrelsen ändrats från intern ledamot 
till extern.  
Under 2007 har styrelsen hittills träffats en gång (5 februari). Styrelsen träffas för sista gången 
den 10 maj. Under våren 2007 har SHI:s arbetsordning omarbetats. SHI kommer i framtiden 
inte att ha en styrelse till stöd, utan istället ett vetenskapligt råd. Styrelsens ordförande har varit 
ett gott stöd i omvandlingsarbetet av arbetsordningen.  
 
SHI på Södertörns högskola 
Perioden juli-dec 2006 var Samtidshistoriska institutet på försök en egen enhet inom 
Södertörns högskola. I december 2006 beslutades att Samtidshistoriska institutet från januari 
2007 skulle fortsätta att vara en egen institution. En ny arbetsordning är framtagen men ännu 
inte antagen av RF. 
 
Finansiering 
Från och med verksamhetsåret 2005 och fem år framåt har Samtidshistoriska institutet beviljats 
infrastrukturella medel från Östersjöstiftelsen. SHI får ca 2,9 miljoner/år. Efter OH-kostnader 
och förvaltningsavgifter etc ger det SHI ungefär 2,2 miljoner/år i fem år.  
 
Samtidshistoriska institutet får också del av forskningsmedlens OH-medel samt fakultetsanslag.  
 
Bemanning 
SHI har fem personer med tillsvidareanställning vid Södertörns högskola: professor Kjell 
Östberg; docent Werner Schmidt, docent Elisabeth Elgán Mari Gerdin som är informatör och 
Lena Hansson som är ekonomi- och personalhandläggare. 
FD Ylva Waldemarson är anställd på fyra år som biträdande lektor.. Alf W Johansson gick i 
pension 2006, men är fortsatt visstidsanställd till 10% för att arbeta med institutets 
tvärvetenskapliga seminarier.  
 
Som forskare eller doktorander har följande personer varit knutna till SHI under 2006: 
Niclas Andrén, Jenny Björkman, Håkan Blomqvist, Andrés Brink, Lars Ekdahl, Fredrik 
Eriksson, Samuel Edquist, Rasmus Fleischer, Anne Hedén, Lars Hermansson, Christina 
Jansson, Stefan Johansson, Anu-Mai Köll, Åsa Linderborg, Torbjörn Nilsson, Sofia Norling, 
Johanna Ringarp, Göran Salmonsson, Ylva Waldemarson, Piotr Wawrzeniuk.  
Våren 2007 tillkom Jenny Andersson, Anders Ivarsson Westerberg, Klaus Misgeld, Karl 
Molin, Josefin Rönnbäck, Göran Sundström och Åsa Vifell.  
 
Åsa Linderborg slutade vid SHI i januari2007.  


