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SHI:s verksamhet 
Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola är inne på sitt trettonde verksamhetsår. Bakom 
oss ligger intensiva år av mångsidig verksamhet inom forskning, utbildning och dokumentation av 
samtidshistorien. Verksamhetsåret 2011 utgjorde här inget undantag. Institutets forskare har 
bidragit med nya forskningsresultat och flitigt publicerat sig. Verksamheten har förts ut till 
allmänheten genom offentliga arrangemang och kommunikation. Nya forskningsprojekt har 
tillkommit och internationella samarbeten utvecklats. Föreliggande berättelse över verksamhetsåret 
2011 sammanfattar institutets förutsättningar, insatser och utveckling på olika områden. 

  
Huddinge 25 maj 2012 

 
Håkan Blomqvist  Mari Gerdin 
Föreståndare   Biträdande föreståndare 

Forskning 
Sammanlagt ett tjugotal forskare har sina forskningsprojekt förlagda till institutet.  Forskningen 
finansieras av flera olika forskningsfinansiärer, där Östersjöstiftelsen och Vetenskapsrådet är de 
största. Forskningsprojekten har, liksom institutets verksamhet i övrigt en allmän inriktning mot 
modern politisk historia, många med inriktning mot östersjöområdet 
 
Den pågående forskningen kan grupperas kring ett antal teman 
 
- Jämställdhet och jämställdhetspolitik 
Här bedrivs sedan flera år tillbaka ett större projekt under ledning av Yvonne Hirdman och finansierat 
av Vetenskapsrådet kring den svenska jämställdhetspolitikens institutionalisering. Ylva Waldemarson 
leder ett projekt som studerar arbetet mot könsdiskriminering och inrättandet av JämO-funktioner i 
ett Östersjöperspektiv och har just påbörjat arbetet i ett projekt som studerar likalönsfrågans 
utveckling under efterkrigstiden i ett internationellt perspektiv.  Eva Blomberg har under året 
avslutat sitt projekt kring kvinnliga företagare som policyentreprenörer. 

- Politik och administration på lokal och central nivå 
Torbjörn Nilsson har under de senaste åren tillsammans med Anders Gullberg vid Kommittén för 
Stockholmsforskning lett projektet Makten i Stadshuset – partier och politiker i fullmäktige efter 
1945 som producerat flera antologier och som under kommande år kommer med en avslutande 
uppsummerande bok.  
 
Ylva Waldemarson ingår i ett projekt som studerar kommunen som arbetsgivare. 
 
Anders Ivarsson Westerberg leder GAST- projektet, Gamalt statverk i nya former där tre andra 
forskare från institutet ingår. Syftet är att ge ett historiskt perspektiv på statsförvaltningens 
förändring. Han leder också projektet Administrationssamhället som belyser förändringar i moderna 
organisationer ur ett administrationsperspektiv. 
 
Åsa Casula Vifell som också ingår i GAST-projektet är knuten till flera andra projekt där olika aspekter 
av Sveriges  EU-anslutning står i fokus.  
 
- Forskning med Östersjöinriktning 
Åsa ingår också i projektet Driving forces för Environmental Policymaking and capacity building in the 
Baltic Sea, som leds av Simon Laakonen . 
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Bland övriga projekt med Östersjöinriktning kan nämnas några med inriktning på arbetarrörelse och 
kommunismforskning, delvis produkter av Ariosoprojektet som arbetat sedan 1997. ("Arioso" står för 
Arbetarrörelsen i Östersjöområdet. )Hit hör Håkan Blomqvists studier om Myten om 
”judebolsjevismen ” och hans undersökning av det ryska barnhemssystemet, Werner Schmidts 
biografiska arbete om Peter Weiss som en intellektuell i det kalla krigets delade värld och det under 
året avslutade projektet om relationerna mellan Sverige och den polska demokratirörelsen under 
1980-talet. 
Andra studier rör säkerhetspolitik och militär uppbyggnad i Östersjöområdet under mellankrigstiden 
med Fredrik Eriksson som projektledare och historieskrivning och identitet på Bornholm, Dagö, 
Gotland, Åland och Ösel 1800-2000 under ledning av Erik Axelsson. 
 
Politisk kultur 
Institutet har påbörjat en satsning på att utveckla forskning med inriktning på förändringar i den 
politiska kulturen. Temat är inte nytt, åtskilliga tidigare projekt och programsatsningar har haft 
sådana inslag. Sedan ett par år tillbaka ingår institutet i ett europeiskt nätverk med fokus på 
förändringar i nationella partikulturer, ”Party Culture – Party Identity”, inledningsvis finansierat av 
the Dutch Organisation for Scientific Research. Vid den konferens som i oktober 2011 hölls vid 
Södertörns högskola med institutet som värd, deltog forskare från nio länder. En gemensam 
utgångspunkt är att särskilt fokusera på partimedlemmars relationer till sina partier. Flera 
projektansökningar är under utarbetande kring detta tema. 

Forskningsprojekt vid SHI 2011 
Projekt som tillkommit under perioden markeras med *. Finansiär anges inom parentes.  

- Administrationssamhället (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). 

- Att gå in i politiken. Kvinnliga företagare som policyentreprenörer i svensk politik, 1990-
2008. Projektet avslutades 2011. (Vitterhetsakadadmein, Vinnova). 

- Den svenska jämställdhetspolitikens institutionalisering (Vetenskapsrådet) 

- Driving Forces for Environmental Policy-Making and Capacity Building in the Baltic Sea 
Region * (Östersjöstiftelsen) 

- Fredens hav - Perspektiv på militär uppbyggnad, säkerhetspolitisk perception och 
visualisering i Östersjöområdet 1919-1939 (Östersjöstiftelsen). 

- Gammalt statsverk i nya nätverk - svensk förvaltning i kontinuerlig förändring 1940-
2005 (Östersjöstiftelsen). 

- Idén om den goda arbetsgivaren? (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) 

- "Jag var en främling, vart jag än kom" Peter Weiss - en intellektuell i kalla krigets delade 
värld. (Östersjöstiftelsen). Projektet avslutades 2011. 

- Klaga månde Elektra - Mänskliga rättigheter och könsdiskriminering. Förändrade relationer 
mellan stat, kollektiv och individ i ett nordiskt östeuropaperspektiv 1980-2009. 
(Östersjöstiftelsen). 

- Makten i Stadshuset - partier och politiker i fullmäktige efter 1945 (Stockholms stad). 

- Mellan hav och land - historieskrivning och identitet på Bornholm, Dagö, Gotland, Åland och 
Ösel ca 1800–2000 (Östersjöstiftelsen).  

- Myten om "judebolsjevismen" - antisemitism och antikommunism i östersjöperspektiv 
(Östersjöstiftelsen). 

- Sverige och den polska demokratirörelsen (Östersjöstiftelsen). Projektet avslutades 2011. 

- Vetenskap, politik och offentlighet i Östersjöområdet (Östersjöstiftelsen). 
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Forskningsprojekt vid andra institutioner och lärosäten där forskare från SHI medverkar. 
Kristina Abiala arbetar i projektet " Construction and normalisation of gender online among young 
people in Estonia and Sweden", förlagt till institutionen för kommunikation, medier och IT.  
 
Norbert  Götz leder projektet "Nordic Openness: Opportunities and Limits of a Consensual Political 
Culture", förlagt till Helsingfors universitet i Finland. I projektet ingår även Ylva Waldemarson från 
SHI.  

Forskare anställda vid SHI under 2011 
SHI hade anställda forskare/lärare under verksamhetsåret. De allra flesta var involverade i 
grundutbildning eller forskarutbildning trots att SHI endast erbjuder kurser i liten utsträckning. 
Institutets anställda forskare anlitas som lärare inom ämnen och program som historia, 
lärarutbildning, måltidskunskap, genusvetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi mm.  

I listan nedan har de personer som arbetat med grund- eller forskarutbildning markerats med #.  

Abiala Kristina  
af Peterséns Lovisa 
Axelsson Erik 
Björkman Jenny #  
Blomberg Eva 
Blomqvist Håkan # 
Casula Vifell Åsa # 
Edquist Samuel # 
Eellend Johan  
Ekecrantz Stefan 
Eriksson Fredrik # 
Götz Norbert # 
Hirdman Yvonne 
Holmén Janne 
Isaksson Emma # 
Ivarsson Westerberg, Anders # 
Laakkonen, Simo 
Nilsson Torbjörn # 
Norling Sofia # 
Ringarp, Johanna # 
Schmidt Werner # 
Waldemarsson Ylva # 
Östberg Kjell #  

 

Forskare som deltar i projekt eller med programutveckling vid SHI men som är anställda vid andra 
enheter på Södertörns högskola.  
Martin Wottle, anställd vid ämnet historia, arbetade under verksamhetsåret inom Eva Blombergs 
projekt ”Att gå in i politiken. Kvinnliga företagare som policyentreprenörer i svensk politik, 1990-
2008”. 
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Internationellt samarbete 
Samtidshistoriska institutets väletablerade samarbete med Ca’Foscari universitet i Venedig gick in i 
ett nytt skede under 2011 i och med det gemensamma komparativa programmet för forskning och 
undervisning Seabound Imagination: Histories, Mental Mapping and Region Building in the 
Mediterranean and Baltic Sea Areas. Programmet leds från SHI:s sida av Norbert Götz. Inom 
programmet genomfördes en gemensam master-kurs i Venedig med 10 studenter från Södertörns 
högskola och ytterligare 10 studenter från Venedig. Planeringen för det gemensamma relaterade 
forskningsprojektet fortsatte. Även SHI:s höstinternat ägde 2011 rum i Venedig och utnyttjades 
förutom till den egna verksamhetsplaneringen även till att befästa kontakterna till våra italienska 
samarbetspartner. 

Tillsammans med Kjetil Duvold (CBEES) organiserade Kjell Östberg och Norbert Götz  en workshop 
“Change of Government and the Locus of Politics: Power Shifts in the Baltic Sea Region”, med 
bidragsgivare från praktiskt taget alla Östersjöländer. Läs mer nedan under konferenser/workshops. 

Under 2011 har Samtidshistoriska institutet börjat intressera sig för Asien. Ett internationellt 
symposium vid Södertörns högskola om den kinesiska kulturrevolutionen som sammanförde forskare 
från Sverige och Kina var det första konkreta resultatet. Ett samarbete med forskare från Beijing kring 
frågor om modernisering och värderingar är i vardande. 

Tillsammans med Jörg Hackmann från Szczecin universitet organiserade Norbert Götz en workshop 
på temat ”Transnational Civil Society: Origins, Early Development and the Case of Temperance 
Movements” vid Södertörns högskola med många internationella deltagare. Hackmann var CBEES-
gästforskare i två månader på initiativ av Götz.  

Forskningsprojekt Nordic Openness som Götz leder vid Helsingfors universitet involverar numera Ylva 
Waldemarson från SHI, som var gäst på projektets årliga workshop och kommer att bidra till en 
gemensam publikation. Götz blev ledare av arbetsgruppen regeringsaktiviteter inom det nya 
NordForsk-nätverket ”Nordic Cooperation Revisited”. 

 

Studieresa/nätverksresa till Ca Foscari-universitetet i Venedig 
 
Hela SHI besökte Ca Foscari-universitetet i 
Venedig den 17-20 oktober. Studieresan 
innehöll både interna möten, och 
nätverkande möten med våra kontakter på 
Ca’ Foscari-universitetet (olika institutioner 
och avdelningar). Som nämndes ovan har 
samarbetet med Ca’ Foscari under 2011 bl.a. 
inneburit genomförande av Masterkurs med 
10 studenter från Södertörns högskola, och 
10 studenter från Ca’Foscari. Vi hade också 
möjlighet att återknyta kontakt med flera 
tidigare gästforskare som vistats vid 
Södertörns högskola.  
 

 

 
Med italienska forskarkollegor i Venedig. 
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Gästforskare 
Samtidshistoriska institutet välkomnar regelbundet gästforskare i miljön. Institutet försöker 
erbjuda alla gästforskare ett arbetsrum och en arbetsplats (ibland i samarbete med andra 
institutioner eller avdelningar). Kostnader för rum och arbetsplats belastar miljöstödet från 
Östersjöstiftelsen. 
 
Under 2011 gästades vi av en gästforskare. Lubna Qureshi från USA forskar om Sveriges 
utrikespolitiska relationer med USA under efterkrigstiden. Hon gästar SHI under perioden september 
2011 till februari 2013. Under 2011 har hon deltagit i SHI:s forskarseminarier och temadagar och 
också presenterat en artikel.   

 
Forskarutbildning 
Södertörns högskola erbjuder forskarutbildning inom fyra områden: Historiska studier; Politik, 
ekonomi och Samhällets organisering; Miljövetenskapliga studier; Kritisk kulturteori. 
Samtidshistoriska institutets forskarkompetens utgör en viktig del av forskarutbildningsområdet 
Historiska studier, några av institutets forskare ingår dessutom i området Politik, ekonomi och 
samhällets organisering, samt området Miljövetenskapliga studier. Tidigare har högskolan 
samarbetat med olika lärosäten för att bedriva forskarutbildning.   
 

Johanna Ringarps välbesökta disputation. 

Södertörns högskola är en av 
partnerhögskolorna inom Forskarskolan i 
historia, som samordnas från Lunds 
universitet.  Några av SHI:s doktorander är 
verksamma inom denna forskarskola, och 
under verksamhetsåret 2011 disputerade en av 
dessa doktorander, Johanna Ringarp, med 
avhandlingen Professionens problematik. 
Lärarkårens kommunalisering och 
välfärdsstatens förvandling (Makadam förlag, 
2011). Fakultetsopponent var Torbjörn 
Lundqvist, docent i ekonomisk historia, 
Institutet för Framtidsstudier. 
 

Ytterligare två doktorander vid SHI är antagna inom forskarskolan i historia, Lunds universitet.  
- Rasmus Fleischer (planeras disputera 2012) 
- Niclas Andrén 

 
En av SHI:s doktorander är antagen vid Tema Teknik och Social förändring vid Linköpings universitet.  

- Sofia Norling (planeras disputera 2012) 
 

Dokumenterande verksamhet 
Dokumentation och källskapande kring den politiska samtidshistorien har spelat en central roll för 
institutet sedan dess tillkomst. Under året har Ylva Waldemarson ansvarat för den dokumenterande 
verksamheten. Waldemarson höll tillsammans med professor Torbjörn Nilsson i planeringen av ett 
seminarium på temat ”Historien och minnet” som genomfördes på Södertörns högskola i juni 2011. 
Seminariet belyste det vetenskapliga värdet av intervjuer som källa till historien utifrån ett 
kunskapsteoretiskt perspektiv. Läs mer under seminarier. 
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I juni 2011 arrangerades även ett halvdagsseminarium i syfte att belysa det vetenskapliga värdet av 
intervjuer som källa till historien. Historikerna Tomas Sniegon och Robert Nilsson medverkade och 
presenterade sin forskning på detta område.  

Den källskapande verksamheten har genererat ett flerårigt samarbete mellan SVT och SHI kring 
publiceringen av Erik Fichtelius samlade intervjumaterial med statsminister Göran Persson. Werner 
Schmidt vid SHI har ordnat det omfattande materialet till en sökbar dokumentation i digital form för 
framtida forskning. Materialet publicerades under våren 2011, och presenterades under ett öppet 
seminarium i juni 2011. Läs mer under "Öppna seminariet".  

Kontakt har fortlöpande hållits med den tidigare departementstjänstemannen Benkt Konnander och 
hans projektgrupp gällande deras arbete med att dokumentera universitetspolitikens utveckling i 
Sverige under perioden 1945-1988. I november arrangerades ett seminarium ”Ett departement från 
Engberg till Erlander” kring den senaste rapporten i serien. Rapporterna har getts ut i samarbete med 
Samtidshistoriska institutet.  

Vidare har Waldemarson, även här i samarbete med Nilsson, initierat och vidareutvecklat ett 
samarbete med riksdagsbiblioteket kring den intervjuverksamhet som där bedrivs med 
riksdagsledamöter. Samarbetet är tänkt att löpa kontinuerligt så länge riksdagsbibliotekets projekt 
fortgår. Det syftar också till att utveckla ett utökat framtida samarbete.  

Waldemarson samarbetar också med en grupp forskare, Kari Teräs, Pauliina Latvala och Marjukka 
Weide, som är knutna till ett intervjuprojekt med riksdagsledamöter som pågår vid den finska 
riksdagen: The Finnish veteran MPs' oral history collection. Detsamma gäller det elite oral history 
projekt som bedrivs vid Oslo universitet och som leds av historikern Even Lange. 

Waldemarson har även presenterat det källskapande arbete som bedrivs vid SHI vid den 
internationella konferensen Communication and Power, vid Helsingfors universitet, den 11-13 maj 
2011.  

Seminarieverksamhet 

Forskarseminariet 
Under 2011 har professor Kjell Östberg ansvarat för planering och samordning av SHI:s 
forskarseminarier. Vid dessa presenteras antingen pågående forskning eller projektskisser och tankar 
kring kommande forskning.  

Följande programpunkter genomfördes 2011 

2 februari: Peter Weiss och 1968 
Werner Schmidt, Samtidshistoriska institutet.  

16 februari: Civil society under adverse conditions? On the relevance of voluntary associations in 
Eastern Europe 
Jörg Hackmann, gästprofessor vid CBEES, Södertörns högskola.  

2 mars: Forskningsansökan om samhällskriser 
Cecilia Åse, fil.dr i Statsvetenskap, Stockholms universitet.  

16 mars: Mentala kartor 
Professor Norbert Götz, Samtidshistoriska institutet 
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30 mars: Maktskifte 
SHI:s forskare diskuterar ett aktuellt forskningstema.  

13 april: Presentation av konferensrapport 
Josefin Rönnbäck, fil dr i historia, verksam vid Luleå tekniska universitet. Honorary Research Fellow 
vid Samtidshistoriska institutet 2010.  

27 april Presentation av och diskussion kring ett pågående forskningsprojekt 
Helena Blomberg-Kroll och Christian Kroll . 

11 maj: ”Judebolsjevismen” 
Håkan Blomqvist, Samtidshistoriska institutet, diskuterar pågående forskning.  

8 juni: Temaseminarium Elite oral history 
Seminarium med bl.a. Tomas Sniegon,  

26 oktober: Nixon, Kissinger och Chile 
Lubna Qureshi, gästforskare vid Samtidshistoriska institutet, berättar om sin forskning gällande 
Nixon, Kissinger och Chile. 
 
16 november: Ett departement från Engberg till Erlander 
Benkt Konnande presenterar en prolog till det uppmärksammade projektet om 
Utbildningsdepartementet och den högre utbildningen som nu pågått i tio år. 

30 november: Presentation av bokkapitel 
Janne Holmén med projektgrupp diskuterar ett kapitel ur en kommande bok från forskningsprojektet 
"Mellan hav och land". 

7 december: Politisk kultur 
Seminariet genomförs tillsammans med SHI:s vetenskapliga råd 

Vittnesseminarier 
Till dokumentation och källskapande verksamhet hör institutets vittnesseminarier som genomförts i 
stort antal sedan starten 1999. Verksamheten har under flera år letts av Torbjörn Nilsson vid SHI. Vid 
halvårsskiftet 2011 tog Fredrik Eriksson över ansvaret för denna verksamhet.  
 
Under verksamhetsåret 2011 genomfördes ett vittnesseminarium. 

14 september ”Rivstart för Sverige" Alliansen och maktskiftet 2006 

Vad hände på departementsnivå vid regeringsskiftet 2006? Hur 
förberedde man sig och vilken roll spelade erfarenheterna från 
tidigare borgerliga maktskiften (1976 och 1991)? Vilken roll 
spelade alliansbyggandet för själva maktskiftet? 

Medverkande: Helena Dyrssen (Folkpartiet) 
Bengt Falemo (Centerpartiet) 
Ulrica Schenström (Moderaterna) 
Jakob Forssmed (Kristdemokraterna) 
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SVT Forum filmade seminariet, det sändes i SVT 2 torsdag 
15 september kl. 9-12, samt måndag 19 september kl. 9-
12. 

Programmet finns också tillgängligt på SVT play fram till 
den 15 september 2012. Länk till sändningen (SVT play). 

Seminariet lockade ett 80-tal åhörare.  
 

Jacob Forssmed, Ulrica Schenström, Bengt 
Falemo, Helena Dyrssen, Fredrik Eriksson. 

Öppna seminariet 
 En annan viktig del av institutets publika verksamhet utgörs av de öppna seminarierna där aktuell 
forskning och samtidspolitiska frågor belyses för studenter och allmänhet. Under 2011 hölls fyra 
sådana seminarier, flera med mycket god publiktillströmning.  Ansvarig för planering och 
genomförande av dessa seminarier var Johanna Ringarp.  

14 februari Förintelsen av det judiska folket i Europa - orsaker och bakgrund 

Öppet seminarium med Saul Friedländer, professor i 
historia vid University of California och ledande auktoritet 
på Tysklands historia under nazitiden.  
 
Vid seminariet talade han utifrån sina två böcker 
"Förföljelsens år" och "Utrotningens år" (Natur och 
Kultur, 2011).  
 
Seminariet hölls på engelska och arrangerades i 
samarbete med förlaget Natur och Kultur och lockade ett 
hundratal åhörare.  
 
  
1 mars Stockholm blir välfärdsstad - presentation av en ny bok 

Stockholms problematik att både finnas nära den centrala makten och samtidigt utveckla sin egen 
särart som stad, är temat i antologin Stockholm blir välfärdsstad, Torbjörn Nilsson (red). I antologin 
belyser forskare från olika discipliner Stockholms utveckling till att bli en välfärdsstad samt de 
motsättningar som har funnits till den nationella nivån under efterkrigstiden. Genom att ta sin 
utgångspunkt i uppmärksammade stridsfrågor, ger boken nya perspektiv på huvudstadens utveckling 
från 1945 till idag. Kommentator: Peter Johansson, fil dr historia, Institutet för Framtidsstudier. 
Seminariet genomfördes i samarbete med Stockholmia förlag. Seminariet samlade ett tiotal 
deltagare. 

 

1 juni Tio år med Persson. Ett unikt intervjuprojekt 

Genom ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet och SVT har Erik Fichtelius intervjuer med 
Göran Persson kunnat bearbetas och ges ut i skriftlig form. Historikern Werner Schmidt vid SHI har 
arbetat med materialet och gjort det tillgängligt för forskning.  Vid seminariet medverkade Erik  

http://svt.se/2.59808
http://svtplay.se/v/2536504/svt_forum/maktskiftet_2006_-_hur_gick_det_till_
http://svtplay.se/v/2536504/svt_forum/maktskiftet_2006_-_hur_gick_det_till_
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Werner Schmidt, Erik Fichtelius, Katarina Barrling, Ylva Waldemarson 

Fichtelius, journalist, VD för Utbildningsradion; Katarina Barrling Hermansson, FD statsvetenskap,  
Linnéuniversitetet; Werner Schmidt, professor i historia, Södertörns högskola; Ylva Waldemarson, 
docent i historia, Södertörns högskola. Seminariet räknade ett femtiotal åhörare. 
 
26 oktober Den arabiska revolutionen – och sedan? 

Under våren 2011 rapporterades det om uppror i 
Nordafrika och Mellanöstern. I en rad länder fick 
den styrande makten ge vika för folkliga protester. 
Vilka var de viktigaste aktörerna under det 
inledande skedet? Vilken betydelse har de sociala 
medierna haft på demokratiprocessen? Vad för 
utmaningar står länderna nu inför? Hur ser den 
svenska nyhetsrapporteringen om 
händelseutvecklingen ut?  Medverkade gjorde: 
Shora Esmailian (journalist) och Susanne Olsson 
(religionsvetare, Södertörns högskola) Seminariet 
samlade ett trettiotal åhörare.  

 
Shora Esmailian och Susanne Olsson om ”arabiska våren” 

 

Konferenser 
Under året har SHI arrangerat fyra vetenskapliga konferenser/workshops med externa gäster och 
deltagare. Varje termin genomför SHI också interna konferenser, då institutets medarbetare 
diskuterar forskningsfrågor och verksamhetsfrågor.  

Vetenskapliga konferenser 
13–14 januari: "Change of Government and the Locus of Politics: Power Shifts in the Baltic Sea 
Region” Internationell workshop på Samtidshistoriska institutet. Workshopen handlade om 
maktskiften. Bland deltagarna fanns forskare från olika institutioner och centrumbildningar vid 
Södertörns högskola, samt från Universiteten i Helsingfors, München, Bratislava, Riga, Bergen och 
South Denmark.  

24-25 mars: “Transnational Civil Society: origins, early developments and the case of temperance 
movements.” Internationell workshop på Samtidshistoriska institutet och CBEES, Södertörns 
högskola.  

Bland deltagarna fanns bl.a. Norbert Götz (Södertörn University), Mary Hilson (University College 
London), Jani Marjanen (University of Helsinki), Jörg Hackmann (University of Szczecin/Södertörn 
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University), Henrik Stenius (University of Helsinki). Workshopen finansierades delvis av Riksbankens 
jubileumsfond.  

27-28 september: “The Chinese Cultural 
Revolution” Internationellt symposium på 
Södertörns högskola.  
 
Förutom representanter från Samtidshistoriska 
institutet och Södertörns högskola deltog flera 
professorer från ledande universitet i Kina, samt 
koordinator Dr Dariush Doust från Göteborgs 
universitet och professor Michael Schoenhals, 
Lunds universitet.  
 

 
Med kinesiska kollegor diskuterades kulturrevolutionen. 

 

6-7 oktober: “Party Culture in Europe” Internationell workshop på Samtidshistoriska institutet. 
Konferensen arrangerades inom ramen för ett forskningssamarbete med Universitetet i Groningen, 
Nederländerna. Målet med workshopen var att skapa och bredda ett forskningsnätverk på temat 
Party Culture in Europe.  

Interna konferenser 

Höststart med strategidiskussion. 

Höstterminens verksamhet startade med en intern konferens 
på Van der Nootska-palatset. Under dagen diskuterades 
högskolans utbildnings- och forskningsstrategi, samt den 
policy för centrumbildningar som högskolan beslutat om 
under året.  
 
 
I oktober genomförde hela institutet, som nämnts, en 
studieresa till Ca Foscari-universitetet i Venedig. 

Publikationer 

Samtidshistoriska frågor 
Samtidshistoriska frågor är Samtidshistoriska institutets egen skriftserie, den sammanfattar och 
diskuterar viktiga skeenden och problem i vår samtid. I serien publiceras uppsatser, redigerade 
utskrifter från vittnesseminarier och forskningsrapporter.   
Ansvarig redaktör: Torbjörn Nilsson (jan-juni) och Fredrik Eriksson (juli-december). 
 
Under verksamhetsåret 2011 utgavs tre skrifter i serien: 
 
Samtidshistoriska frågor 20 
Statsminister Göran Persson i samtal med Erik Fichtelius 
1996-2006. Ett unikt intervjuprojekt.  
PDF utgiven på CD.  
Bearbetning av Werner Schmidt  
ISBN: 978-91-89615-19-9 
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Samtidshistoriska frågor 21 
Bortom rösträtten. Kön politik och medborgarskap i Norden.  
Konferensrapport. 
Redaktörer: Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck.  
ISBN: 978-91-89615-21-2 
 

 

 
 

 
Samtidshistoriska frågor 22 
Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad – regeringsskiftet 1991. 
Vittnesseminarium 2010. 
Redaktörer: Torbjörn Nilsson & Anders Ivarsson Westerberg 
ISBN: 978-91-89615-22-9 
 

 

 
 

Övrig publicering 
Forskarna vid SHI har under verksamhetsåret publicerat sig på förlag och i tidskrifter. Nedanstående 
lista bygger på forskarnas egenrapportering, samt på uppgifter från publikationsdatabasen DiVA.  
 
Referee-bedömda artiklar 
Eriksson, Fredrik, "Döden i militära minnen och myter i Östersjöområdet, efter det stora kriget fram 
till 1939", med Johan Eellend och Piotr Wawrzeniuk, i Historisk tidskrift  2011:3 
 
Laakkonen, Simo: Asphalt kids and the matrix city: Reminiscences of  children’s urban environmental 
history. Journal of Urban History (June 2011), 38 (2), 301–323. 
 
Ringarp, Johanna, ”Der kommunalisierte Lehrer: Das Professionsverständnis der schwedischen Lehrer 
auf dem Prüfstand des Wohlfahrtsstaates”, Tertium Comperationis Jg 17 (2011) Heft 1. 
 
Ringarp, Johanna, ”Utbildningspolitik i förvandling. Exemplet kommunaliseringen av lärarkåren”, i 
Vägval i skolans historia, tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, 2011/2, s 6-9. 
 
Vifell, Åsa Casula & Ebba Sjögren, 2011,”More Knowledge, Better Government? Consequences Of 
Knowledge-based Decision-making in Swedish Pharmaceutical Benefits” Governance, 24(1):85-115. 
 
Vifell, Åsa Casula & Renita Thedvall, 2011,”Organizing for Social Sustainability: Governance through 
Bureaucratization in Meta-organizations” Sustainability: Science, Practice, & Policy on Social 
Sustainability. 
 
 Vifell, Åsa Casula (r 2011). "Democratic Ownership through Metagovernance? The Action Plan on 
Organic Food", Triantaffilou, Peter & Jacob Torfing, Interactive Policymaking, Metagovernance and 
Democracy. ECPR Press.  
 
Wawrzeniuk, Piotr ”Potentiella alliansbröder i norr? Finland och Estland i polska 
säkerhetsbedömningar 1918–1939” i Historisk tidskrift för Finland, 2011. 
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Wawrzeniuk, Piotr ”Officerare emellan - Polska bilder av svenskar under mellankrigstiden” i 
Personhistorisk Tidskrift, 2011:2.  
 
Referee-bedömda konferensbidrag (vars resultat inte finns i andra publikationer) 
Vifell, Åsa Casula & Ebba Sjögren “Single market freedom fighters The judicialization of informal 
monitoring practices” Konferenspaper presenterat på ECPR 2011 i Reykjavik som ska sändas till en 
peer review-tidskrift under hösten 2011. 
 
Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker 
Edquist, Samuel, ”Historisk identitet på Gotland” i Historielärarnas förenings årsskrift, 2011. 

Eriksson, Fredrik, “Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen: historiebruk i 
svenska soldatinstruktioner under mellankrigstiden”, in Militärhistorisk tidskrift 2009–2010, 2011.  
 
Björkman, Jenny, ”Bostadsinspektionen som försvann”, i Nilsson, Torbjörn (red) Stockholm blir 
välfärdsstad, 2011 
 
Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Wottle, Martin, ”Kvinnors företagande mellan politik och 
jämställdhet”, i VINNOVA Rapport 2011. 

Blomberg, Eva, Hedlund, Gun & Wottle, Martin (red.) Kvinnors företagande – mål eller medel? SNS: 
Stockholm 2011. 

Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Wottle, Martin, ”Jämställt företagandet 1990-2010”, i 
Blomberg, Eva, Hedlund, Gun & Wottle, Martin (red.) Kvinnors företagande – mål eller medel? SNS: 
Stockholm 2011. 

Blomberg, Eva, Hedlund, Gun & Wottle, Martin, ”Inledning: Stat, marknad, familj och individ” i 
Blomberg, Eva, Hedlund, Gun & Wottle, Martin (red.) Kvinnors  företagande – mål eller medel? SNS: 
Stockholm 2011. 

Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Wottle, Martin, ”Kvinnors företagande mellan politik och 
jämställdhet”, i VINNOVA Rapport 2011 

Blomberg, Eva & Wottle, Martin, ”Företagandets femokrater – jämställdhetsstrategier inom 
organisationen Företagarna 1990-2005”, i Lönnborg & Rytkönen, Paulina (red.), Business History in 
Sweden, Gidlund: Hedemora 2011 

Eriksson, Fredrik, ”The Mirror of Agrarian Modernity. Agrarian Press in Estonia, Galicia and Sweden 
1890–1917”, med Johan Eellend och Piotr Wawrzeniuk, in Dietmar Müller & Angela Harre (eds.), 
Transforming Rural Socities: Agrarian Property and Agrarianism in East Central Europe in the 
Nineteenth and Twentieh Centuries (Innsbruck 2011) 
 
Götz, Norbert, Deliberative Diplomacy: The Nordic Approach to Global Governance and Societal 
Representation at the United Nations. International Relations Studies Series 11. Dordrecht: Republic 
of Letters, 2011. 489 s. 
  
Götz, Norbert, ”General Assembly, United Nations (UN), i The Encyclopedia of Political Science, vol 2-

2011, Washington D.C. 
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Götz, Norbert, “Nongovernmental Organizations (NGOs), in The Encyclopedia of Political Science, vol 

4 2011, Washington D.C. 

Götz, Norbert, ”United Nations” i The Encyclopedia of Political Science, vol 5 2011, Washington D.C. 

Götz, Norbert, "Med kartan som vägvisare i Norden." RJ:s årsbok 4 (2011/2012): 36-57. 
  
Götz, Norbert,  "The Cautious Nordic Approach to Integration: Regional, Western and European." 
Fronteras y reconfiguraciones regionales: RISC 2009. Regional Integration and Social Cohesion 6. 
Claudia Puerta Silva och Juan Carlos Vélez Rendón (red.). Bryssel: Lang, 2011. 19-35. 
  
Götz, Norbert, "Civil Society and NGO: Far from Unproblematic Concepts." The Ashgate Research 
Companion to Non-State Actors. Bob Reinalda (red.). Aldershot: Ashgate, 2011. 185-196. 
  
Götz, Norbert, "Universeller oder spezieller Frieden? Demokratie als Kriterium der Mitgliedschaft in 
den frühen Vereinten Nationen." Frieden durch Demokratie? Genese, Wirkung und Kritik eines 
Deutungsmusters. Jost Dülffer och Gottfried Niedhart (red.). Krieg und Frieden 15. Essen: Klartext, 
2011. 167-186. 

Laakkonen, Simo and Vasilevska, Karina: From a Baltic village to a leading Soviet health resort. 
Reminiscences of the social history of Jurmala, Latvia. In Peter Borsay and John Walton (Eds.), Resorts 
and Ports: European Seaside Towns since 1700 (2011). 
Nilsson, Torbjörn (red.) Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. 
Stockholm 2011. 
 
Nilsson, Torbjörn, “Företal” (tillsammans med Anders Gullberg), i Torbjörn Nilsson (red.), Stockholm 
blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. Stockholm 2011, s 7-13 
 
Nilsson, Torbjörn, “Politikens tjänstemän. Stadens glömda makthavare”, i Torbjörn Nilsson (red.), 
Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. Stockholm 2011, s 101-130.  
 
Nilsson, Torbjörn,  “Staten och kapitalet” (tillsammans med Lars Magnusson), i Jordpäron. Svensk 
ekonomihistorisk läsebok, 2011, s 567-637.  
 
Nilsson, Torbjörn, ”Jakten på Kommunalkalenderns politiska tjänstemän”, i Staffan Förhammar, Jonas 
Harvard & Dag Lindström (red.), Dolt i offentligheten. Nya perspektiv på traditionellt källmaterial, 
2011, s 141-158.  
 
Nilsson, Torbjörn, “Det offentligas tryck: Källorna som styrt svensk historieforskning” (tillsammans 
med Jonas Harvard), i Staffan Förhammar, Jonas Harvard & Dag Lindström (red.), Dolt i 
offentligheten. Nya perspektiv på traditionellt källmaterial, 2011, s 159-181.  
 
Nilsson, Torbjörn; Ivarsson Westerberg, Anders (red) Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad: 
regeringsskiftet 1991, Södertörns högskola 2011. 

Ringarp, Johanna, Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens 
förvandling, avhandling, Göteborg/Stockholm, 2011. 

Ringarp, Johanna ”Skolans lärarkårer” i Larsson, E och Westberg, J, Utbildningshistoria, 
Studentlitteratur 2011. 
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Vifell, Åsa Casula, 2011, ”Stockholm i EU. Projektifiering och fragmentering i det regionala EU-
arbetet”. Rapport producerad inom ramen för projektet Makten i statshuset. Skriven för Kommittén 
för Stockholmsforskning. 
 
Vifell, Åsa Casula, 2011, “Sweden the Reluctant Rule-follower. Graziano, Paolo, R., Sophie Jacquot & 
Bruno Palier (Eds) The EU and the Domestic Politics of Welfare State Reforms. Europa Europae. New 
York: Palgrave Macmillan. 
 
Waldemarson Ylva, "Same, same but different." Norges Landsorganisation sedd med svenska ögon", i 
Et forskerblickk på LOs historieverk, Oslo 2011. 
 
Westerberg, Anders Ivarsson och Nilsson, Torbjörn, 2011, Våldsamma upplopp i Sverige – från 
avvikelse till normalitet. MSB rapport. Stockholm: MSB. 67 s. 
 
Westerberg, Anders Ivarsson och Nilsson, Torbjörn, 2011, Att styra det oförutsedda. Krisberedskapen 
som politikområde i internationellt ljus. MSB rapport.  Stockholm: MSB. 37 s. 
 
Westerberg, Anders Ivarsson och Forssell, A, 2011, Den osynliga och kostamma administrationen. I 
Ekonomistyrningshandboken, Nilsson, G (red). Stockholm: Bonnier utbildning. 
 
Westerberg, Anders Ivarsson och Lind, R, (red) 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Former, 
förutsättningar, förändring. Stockholm: SNS förlag. 382 s. 
 
Westerberg, Anders Ivarsson  2011, ”Ledning mellan politik och förvaltning.” Kapitel i Ledning av 
företag och förvaltningar. Former, förutsättningar, förändring. 30 s. 
 
Westerberg, Anders Ivarsson och Dahl, M, 2011, ”Managementsamhället möter 
granskningssamhället.” Kapitel i Ledning av företag och förvaltningar. Former, förutsättningar, 
förändring. 26 s. 
 
Populärvetenskapliga artiklar/presentationer 
Nilsson, Torbjörn, Statsministern (tillsammans med fotograf Henrik Montgomery), Medströms 
bokförlag, 2011. 

Utbildning 
SHI erbjuder inte kurser på grundnivå inom 
ramen för institutets verksamhet, utan 
kurser erbjuds inom ramen för Institutionen 
för genus, kultur och historias kursutbud.  
Som nämnts undervisar flera av forskarna 
vid SHI på olika kurser och utbildningar, på 
olika nivåer, runt om på högskolan.  Under 
verksamhetsåret 2011 startade 
kandidatprogrammet ”Politik och aktivt 
medborgarskap” med programansvarig Kjell 
Östberg och programstyrelseledamot Håkan 
Blomqvist vid SHI. 

Programstudenterna på studiebesök hos politikerna i Stockholms       
stadshus 
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Samverkan  

Tyresö historiedag  
Sedan några år tillbaka arrangerar Samtidshistoriska institutet och Tyresö kommun varje år en 
fortbildningsdag för lärare.  År 2011 genomfördes historiedagen den 13 maj på Kumla Herrgård i 
Trollbäcken, Tyresö. Dagen lockade ca 40 lärare i grund- och gymnasieskolan i Stockholms län.  
 
Historiedagens huvudtalare var Johan Norberg, författare, föreläsare, som höll ett föredrag på temat 
”Från armod till välfärd - så blev landet rikt” 
 
Övriga medverkande:  
Henrik Berggren, författare och 
historiker föreläste på temat 
”Underbara dagar framför oss” – 
perspektiv på Olof Palme.  
Rasmus Fleischer, doktorand vid 
Samtidshistoriska institutet och 
Forskarskolan i historia, föreläste 
på temat ”Från bönhasar till 
proggare – proffs eller amatör 
inom musiken”.  
Eva Blomberg, docent i historia vid 
Södertörns högskola, föreläste om 
”Företagarna och jämställdheten”.  
 

 
Henrik Berggren föreläser om Olof Palme på historiedagen, bild från UR 
Samtiden Temas utsändning. 

Håkan Blomqvist, fil. dr i historia, föreståndare för Samtidshistoriska institutet, föreläste om “Ryska 
barnhem – rest av Gulag eller sovjetisk omsorg?”  
Jenny Björkman, historiker knuten till Samtidshistoriska institutet, föreläste om ”Heminspektion och 
social kontroll i Stockholm 1930-1960” 
Lisa Öberg, docent i historia och föreståndare för lärarutbildningen på Södertörns högskola föreläste 
på temat ”De nya ämnesplanerna i Historia för gymnasiet – ett kritiskt perspektiv”.  
 
UR Samtiden deltog i Historiedagen och spelade in några av föreläsningarna under historiedagen. 
Programmen har sänts flera gånger i Kunskapskanalen. Programmen finns tillgängliga på UR 
Samtidens webbplats. Länkar finns på Samtidshistoriska institutets webbplats www.sh.se/shi.  

Tillgängliggörande av pågående forskning och forskningsresultat  
Samtidshistoriska institutets forskare är aktiva vad gäller att sprida information om pågående 
forskning till vårt omgivande samhälle. Utöver medverkan i den omfattande publika 
seminarieverksamheten i egen regi, deltar våra forskare återkommande som experter i olika 
sammanhang. De medverkar dessutom i vetenskaps- och samhällsprogram i radio och tv, i dagspress, 
i vetenskapliga magasin och tidskrifter, samt i populärvetenskapliga tidskrifter.  

  

http://www.sh.se/shi
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Samtidshistoriska institutets ledning, organisation och administration 
Samtidshistoriska institutet är ett självständigt forskningsinstitut inom Institutionen för Genus, kultur 
och historia.  

Ledning 
Föreståndare 
Institutets föreståndare är Håkan Blomqvist som delar sin tid mellan föreståndarskap (50%) och 
forskning (50%). Mari Gerdin är biträdande föreståndare (50%) och ansvarar tillsammans med 
Blomqvist för institutets verksamhet.  
 
Ledningsgrupp 
Samtidshistoriska institutet har en ledningsgrupp. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ som 
sammanträder ungefär en gång per månad. Under 2011 bestod ledningsgruppen av följande 
personer: Håkan Blomqvist, Mari Gerdin, Johanna Ringarp, Ylva Waldemarson, Torbjörn Nilsson, Kjell 
Östberg. 
Från och med juli månad ersattes Torbjörn Nilsson av Fredrik Eriksson. 

Adjungerad: Lena Hansson, Anders Ivarsson Westerberg (från och med november). 

Vetenskapligt råd 
Under 2011 tillsattes ett nytt vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet, med representanter för 
politik, media och akademi, ska regelbundet ge sin syn på Samtidshistoriska institutets verksamhet 
och söka förbättra forskningens stringens och kontakter med omvärlden. 
 
Ordförande är Maria Leissner, ambassadör för demokratifrågor 
vid Utrikesdepartementet. 
Ledamöter: Pär Frohnert, prefekt för Historiska institutionen, 
Stockholms universitet. 
Barbro Hedvall, författare, f d ledarskribent på Dagens 
nyheter. 
Torbjörn Nilsson, politisk redaktör, Fokus.                
Hanna Ojanen, Senior Fellow, The Finnish Institute of 
International Affairs, Finland.  
Charlotte Tornbjer, studierektor, Historiska institutionen,              Maria Leissner är rådets ordförande. 
 Lunds universitet . 
 

Administration 
Mari Gerdin arbetar som institutets informatör på 50% av heltid. Under perioden januari-oktober 
2011 var Gerdin utlånad på 20% av heltid till högskolans Centre for Baltic and East European Studies, 
CBEES, där hon arbetade som informatör.  

Lena Hansson är Samtidshistoriska institutets ekonomi- och personalhandläggare. Hon arbetar heltid 
och ansvarar för personal- och ekonomiadministration. 

Johan Olsson arbetar 60 % av heltid med ekonomi- och personalassistentuppgifter, samt 
evenemangsadministration.    
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Samtidshistoriska institutets finansiering 
Samtidshistoriska institutet är ett forskningsinstitut med externfinansierade forskningsprojekt. 
Sammanlagt uppbar SHI:s projekt ca 14 miljoner SEK från externa finansiärer i bidrag under 2011.  
Som stöd till sin infrastruktur uppbär SHI ett miljöstöd från Östersjöstiftelsen via Södertörns 
högskola. Miljöstödet för 2011 uppgick till ca 3,5 miljoner SEK i bidrag.  SHI uppbär också 
forskningsstöd i form av anslag, s.k. fakultetsmedel. Under 2011 fördelades fakultetsmedel utifrån 
antal professorer, docenter och lektorer i miljön. För 2011 erhöll SHI ca 800 000 SEK i anslag.  
 

     BOKSLUT 2011     

SAMTIDSHISTORISKA INSTITUTET 

 

  

  budget bokslut 

INTÄKTER 

 

  

anslag 331 000  803 017  

avgifter ersättningar 50 000  -149 398  

bidrag 17 457 000  14 326 804  

interna intäkter 1 893 000  2 348 617  

  19 731 000  17 329 040 

KOSTNADER 

 

  

personal 10 158 000  11 280 360  

lokaler 583 000  891 204  

övriga driftkostnader 8 984 000  5 323 503  

avskrivningar 6 000  5 923  

  19 731 000  17 500 990  

VERKSAMHETSUTFALL 0  -171 950  
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