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Stadens sopor
Tillvaratagande, förbränning och 
tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva S. Sjöstrand

INNEHÅLL

© NORDIC ACADEMIC PRESS 2014

SÄTTNING: DESIGN FÖR LIVET, LUND

KARTA FRAMSIDA: FUGAZI FORM

ISBN: 978-91-87675-35-5

Under 1900-talet har Stockholms sopor dumpats, använts som 
utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De har 
omväxlande betraktats som problem eller som en resurs för 
samhället. 

I Stadens sopor visar ekonomhistorikern Ylva S. Sjöstrand hur 
metoderna för sophantering formats av avfallets sammansättning. 
Författaren beskriver hur idé och praktik tillsammans skapat 
nya sätt att bearbeta och tillvarata värden som funnits i det som 
kastas. 

Den här doktorsavhandlingen är en historisk genomlysning av sopbehandlingens 
ekonomi och utgör tänkvärd läsning eftersom avfallsregimerna speglar samhällets 
värdenormer och hur synen på miljö, teknik och brukbarhet pendlat över tid.

Inb. m. skyddsomslag
320 s • 150 x 225 mm
978-91-87675-08-9
september 2014
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Välkommen till NORDIC ACADEMIC PRESS, 
förlaget med angelägen utgivning från den senaste 
forskningen! Vi har ett spännande år bakom oss med 
brännande böcker om mångfald, samhällsfunktioner 
och litterär utveckling, och ser fram emot en 
kommande tid med viktiga studier kring genus, kultur 
och historia i politik och på film.

Parallellt med utgivningen stärker vi arbetet med att 
synliggöra ny forskning. De intressanta samtalen 
kring kvalitetssäkring och Open Access engagerar 
oss i högsta grad – en utveckling som vi tror kommer 
att leda till en rad intressanta samarbeten mellan 
förlag och forskare framöver.

Vi ger ut runt 20 nya titlar per år och arbetar 
också med att digitalisera och ge ut många titlar 
som e-böcker. I år publicerar vi även en av våra 
tidigare titlar i översättning till engelska, och den blir 
kurslitteratur vid amerikanska universitet. Via våra 
återförsäljare i England och USA görs böckerna 
tillgängliga för en internationell läsekrets som 
sträcker sig över världen från Europa och USA till 
Australien och Kina.

Färsk information om nya och tidigare utgivna 
böcker hittar du på www.nordicacademicpress.com. 
Glöm inte att registrera dig för våra nyhetsbrev!

Trevlig läsning!

Erik Osvalds
Förlagschef

Läs mer om utgivningen och registrera dig 
för vårt nyhetsbrev på vår hemsida 

www.nordicacademicpress.com
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Historia som kunskap
Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert
Vad kan man när man kan något om historia? Vad är vik-
tigt att kunna och hur lär man sig det? Ungdomar möter 
historia överallt: i skolan, familjen, media och samhället 
runtom. Men hur uppfattar eleverna mening och värden i 
relation till historiska förhållanden och händelser?

I Historia som kunskap belyser historiedidaktikern 
 Niklas Ammert dessa frågor, såväl teoretiskt som empir-
iskt. Han studerar ungdomar och lärare, framför allt 
i skolsammanhang, med nedslag längs den didaktiska 
kedjan – från kursplaner via läroböcker till den enskilda 
elevens värld. Vad är meningsfullt för ungdomar när det 
gäller historia? Hur arbetar de med historia i skolan och 
hur kan de bäst tillgodogöra sig kunskapen?

Saltets pris
Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 
1650–1763

Joachim Östlund
Sveriges inblandning slavhandeln i Medelhavet har 
fram till nu varit så gott som okänd. I Saltets pris berät-
tar historikern Joachim Östlund om de många svenska 
sjömän som såldes som slavar på auktion på den ökända 
”barbariska kusten” kring Alger. De arbetade ombord på 
fartygen som skeppade hem det viktiga saltet till Sverige.

Östlund berättar även om konsulerna i Nordafrika – de 
var inflytelserika, kunde friköpa fångar och möjliggjorde 
för svenska skeppare att ta del av det Osmanska rikets 
handel med afrikanska slavar. Saltets pris belyser globali-
seringens effekter under 1600- och 1700-talen och sätter 
fokus på den lilla människans strävan att överleva i en 
värld formad av konkurrensen mellan stater och imperier 
i Medelhavet.

HISTORIA

Förmoderna offentligheter
Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Leif Runefelt & Oskar Sjöström (red.)
Gränsdragningen mellan privat och offentligt har fått ny 
aktualitet idag, men är diskussionen typisk för just vår 
tid? En offentlighet har funnits i alla samhällen och där-
med en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka 
diskussion och skapa konflikter.

I Förmoderna offentligheter undersöker författarna hur 
gränserna drogs mellan den privata och den offentliga 
sfären under svensk tidigmodern tid. Vad betraktades 
som offentligt och hur såg den enskilda ämbetsmannens 
förhållande till det privata och det offentliga ut? Hur 
hanterade tjänstemännen offentlighetens gränser och 
hur uppfattades den enskilda aktörens agerande i den 
politiska offentligheten? I studiet av äldre tiders samhälle 
framträder våra nutida ofta slentrianmässiga och ideolo-
giskt präglade uppfattningar i ny belysning.

Mellan kaos och kontroll
Social ordning i svenska flottan 1670–1716

AnnaSara Hammar
I Mellan kaos och kontroll möter vi människorna i en av 
stormaktstidens största organisationer och arbetsgivare: 
den svenska flottan. Under perioden spelade flottan en 
avgörande roll för förmågan att hålla ihop det svenska 
väldet. Den hade förgreningar över hela riket, sysselsatte 
tusentals människor och var en angelägenhet för varje 
samhällsskikt.

Historikern AnnaSara Hammar undersöker vilka 
strategier amiralitet och officerare använde för att lyckas 
disciplinera flottans stora manskap och vilka reaktioner 
den nya ordningen väckte hos de underlydande. De 
sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och 
manskap får för första gången en ordentlig genomlys-
ning och vi ser hur flottans maktstrategier bemöttes med 
protester eller anpassning – hur amiralitetet tvingades till 
en ständig balansgång mellan kaos och kontroll.

HISTORIA

Inb. m. skyddsomslag
400 s • 150 x 225 mm
978-91-87675-16-4
oktober 2014

Inb. m. skyddsomslag
176 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-37-2
december 2013
Finns även som e-bok

Inb. m. skyddsomslag
216 s • 150 x 255 mm
978-91-87351-12-9
juni 2014

Inb. m. skyddsomslag
352 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-09-9
maj 2014
Finns även som e-bok

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/niklas-ammert/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/annasara-hammar/
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Socialdemokrater möter invandrare
Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i 
Landskrona

Hans Wallengren
Socialdemokraterna har dominerat i Landskronas ledning 
under 1900-talet. Länge har också invandrare kommit 
dit, som arbetskraft eller på flykt undan krig och förtryck. 
Men trots arbetarrörelsens uttalade engagemang för att 
invandrarna ska välkomnas och integreras på ett bra sätt 
tycks främlingsfientliga strömningar ha fått ett särskilt 
starkt fäste i Landskrona.

Här belyser Hans Wallengren arbetarrörelsens sätt att 
hantera segregation och främlingsfientlighet i Lands-
krona efter 1945. Han blottlägger attityder, handlingar 
och tankar som påverkat arbetet och politiken på lokal 
nivå. Finns det ett samband mellan förhållningssätten och 
framväxten av främlingsfientliga opinioner? I ett historiskt 
ljus upptäcker han generella mönster och förändringspro-
cesser som inte låter sig fångas i en enbart samtidsoriente-
rad betraktelse.

Makt och missnöje
Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010

Martin Åberg & Christer Ahlberger (red.)
De kommunala partiernas antal har nästan fördubblats i 
Sverige sedan 1990-talet och de finns överallt i landet, i 
alla typer av kommuner. Ofta avfärdas de som tillfälligt 
uppblossande, närmast irrationella missnöjesyttringar, 
som enfrågerörelser och utslag av lokal populism. 

I Makt och missnöje belyser författarna rörelserna i ett 
historiskt perspektiv och menar att de inte är tillfällig-
hetsfenomen. Partierna delar ett viktigt gemensamt drag: 
de ger uttryck för djupt rotade geografiska identiteter, 
sockenidentiteter, som får det lokala missnöjet att framstå 
som logiskt och lätt att förklara. Boken kartlägger dessa 
intressanta förändringar i det svenska partisystemet, 
där även missnöje med de etablerade partierna påverkar 
utvecklingen.

Inb. m. skyddsomslag
256 s • 150 x 225 mm
978-91-87675-12-6
0ktober 2014

Inb. m. skyddsomslag
251 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-40-2
mars 2014
Finns även som e-bok

Mjukband
276 s • 144 x 221 mm
978-91-87121-98-2
juli 2014
Finns även som e-bok

När verkligheten inte 
stämmer med kartan
Lokala förutsättningar för hållbar utveckling

Mikael Vallström (red.)
Hållbar utveckling av den svenska landsbygden tycks ouppnåelig. 
Är gamla industriorter och glesbygd den globala ekonomins hopp-
lösa förlorare, eller kan vi istället utgå från de lokala förutsättning-
arna för att få livskraftiga samhällen?

På några mindre orter finner författarna oväntade möjligheter: 
småstadsinvånare som sökt sig från storstaden, ”bruksanda” med 
ett nytt kollektivt engagemang, och landsbygdens eldsjälar som 
ser en framtid som vilar i deras egna händer. Långsiktiga mål är 
möjliga att nå om de bygger på platsernas egna resurser, men nya 
utgångspunkter krävs för ett hållbart samhälle.

Att räkna ut ljusets strålar
Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo
Här ger Bengt Enflo en bred skildring av naturvetenskaplig forsk-
ningsvardag med en rikedom av detaljer kring ämnesval, problem 
och genomförande.
Författaren ger exempel från forskning i klassisk och modern fysik 
och gör en översikt över de senaste 200 årens utveckling av fysi-
kens vetenskapsteori. Fokus ligger dock på den enskilde forskarens 
situation och uppgift: Vilka svårigheter kan dyka upp bland alla 
val? Vilka problem kan uppstå i kontakten mellan forskarstude-
rande och handledare?

Crisis and Migration
Implications of the Eurozone Crisis for Perceptions, 
Politics, and Policies of Migration

Pieter Bevelander & Bo Petersson (red.)
De senaste årens kris inom EU är förstasidesstoff men dess långsik-
tiga konsekvenser diskuteras sällan i media. Här studeras effekterna 
på europeisk politik – migrationspolitiken i synnerhet. I fallstudier 
från olika EU-länder belyses hur nedgången påverkat det dagliga 
livet och politiken på lokal, nationell och europeisk nivå.

Krisen bör ses som ett symptom på en mera latent nedgång för 
EU i relation till andra regioner snarare än ett akut och övergåen-
de fenomen. Konsekvenserna bör analyseras i en aktiv debatt med 
en kritisk diskussion från forskarhåll.

Inb. m. skyddsomslag
208 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-30-3
maj 2014
Finns även som e-bok

Inb. m. skyddsomslag
224 s • 150 x 225 mm
978-91-87675-10-2
september 2014

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/hans-wallengren/
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Tracing Old Norse Cosmology
The World Tree, Middle Earth and the Sun in Archaeological Perspectives

Anders Andrén
Myter och berättelser om det förkristna Skandinavien har stude-
rats och tolkats i detalj med de isländska sagorna som bakgrund, 
men hur bidrar arkeologiska fynd från det hedniska Norden till 
en nyanserad bild? Anders Andrén menar att de grundläggande 
idéerna om universum och föreställningar om tid och rum i forn-
nordisk religion kan studeras i en dialog mellan arkeologi och den 
isländska traditionen. Idéer om världsträdet, Midgård och solen 
kan spåras i bilder och materiell kultur från olika delar av skandi-
navisk förhistoria.

Det förflutna i framtidens stad
Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson, Krister Olsson (red.)
Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där kultur- och stads-
miljöerna på olika sätt är ”produkter” och ”resurser”. Men hur 
påverkas kulturarvet och vår syn på det? 

Här anlägger forskarna olika perspektiv på kulturarv, konsum-
tion och hållbar stadsutveckling. Samhällsplanering, arkeologi, 
arkitektur och konst samsas här under teman som framtidsvisio-
ner, valmöjlighet, tid och rörelse i stadslandskapet. Hur kan vi 
bygga in hemkänsla, identitet och trygghet i stadsmiljön? Vem 
bestämmer vilka minnen som är värda att bevaras?

IDENTITET OCH KULTURARVHISTORIA

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården
Tankar, kunskaper och processer 2002–2012 

Anders Högberg
Mångfald är ett komplext, omstritt och luddigt begrepp. Det får 
skiftande mening i olika sammanhang: det associeras oftast med 
mänskliga rättigheter, demokrati och variation. I vissa samman-
hang hamnar dock betoningen på särbehandling, fördomar och 
diskriminering.

Arkeologen Anders Högberg granskar här kulturmiljövårdens 
mångfaldsarbete under tio år. Museerna är bland de viktigaste 
aktörerna i samhället som iscensätter miljöer och aktiviteter där 
mångfald kommer till uttryck. Högberg visar hur svårt det är att 
hantera de nyanserade och fördjupade uttrycken.

IDENTITET OCH KULTURARV

Sv. inb. m. skyddsomslag
978-91-87121-99-9 | 2013
Finns även som e-bok

Inb. m. skyddsomslag
192 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-34-1
november 2013

Förlagsband m. skydds-
omslag
256 s • 150 x 225 mm
978-91-85509-38-6
januari 2014

Mjukband m. flik
208 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-39-6
februari 2014
Finns även som e-bok

Svensk snillrikhet?
Nationella föreställningar om entreprenörer 
och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe,  
Anders Houltz & Magnus Rodell (red.)
Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som 
svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit symboler för 
varumärket Sverige i en samling idéer med djupa historiska 
rötter som blivit odiskutabla sanningar.

I Svensk snillrikhet? belyser forskarna hur personer som 
Alfred Nobel och företag som Volvo framställts i stereotypa 
framgångsberättelser som skapat föreställningar om svensk 
fallenhet för teknik. Författarna blottlägger en vurm för det 
manliga geniet och en bergfast tro på tekniska framsteg. 
Författarna visar hur idéerna använts i politiska syften där snil-
let och entreprenören blir förebilder i debatter om allt ifrån 
skolfostran av barn till satsningar på teknikdrivna företag.

Välkommen hem Mr Swanson 
Svenska emigranter och svenskhet på film

Ann-Kristin Wallengren
Från 1840 till 1940 utvandrade över en miljon människor 
från Sverige till Amerika – ett trauma för den svenska 
nationen som filmmakarna gärna speglade. Filmvetaren 
Ann-Kristin Wallengren visar hur emigrationen till USA 
och den svenskamerikanske återvändaren skildrats i svensk 
film, särskilt mellan 1910 och 1950. Sågs emigranten som 
en nationell förrädare eller som en modig nybyggare som 
återvände med moderna idéer? Ideologier kring nationalitet 
hade en framträdande plats i filmen – bilderna projicerar de 
uppfattningar om svensk identitet och USA som dominerat 
över tid.

Boken som publicerades först under titeln ”Välkommen 
hem Mr Swanson – Svenska emigranter och svenskhet på 
film” finns alltså nu tillgänglig i engelsk översättning och 
som e-bok både på engelska och svenska!

Welcome home Mr Swanson
Swedish Emigrants and Swedishness on Film

Eng. mjukband
240 s • 144 x 221
978-91-87675-11-9 
september 2014
Finns även som e-bok

Inb. m. skyddsomslag
240 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-24-2
augusti 2014

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/anders-andren/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/daniel-nilsson-red/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/krister-olsson-red/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/anders-hogberg/
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Periferi och centrum
Texter om marginalisering i förmodern tid

Eva-Carin Gerö & Hans-Roland Johnsson (red.)
I nästan alla sammanhang finns människor som utestängs från 
makt eller berövas sin värdighet. I historiska studier blockerar ofta 
normsystem och tankemodeller en objektiv insikt: somliga grup-
per förblir ”i marginalen”. 

Här resonerar författarna om marginalisering i förmodern tid, 
hur maktrelationerna får genomlysning genom studier av just 
densamma. Vi ser bland annat hur man i antika myter förskjuter 
obehagliga personer, hur teaterpjäser på latin kommit i skym undan, 
och hur Koranen behandlats i det kristna samhällets kultur.

Hellre fri än filmare
Filmverkstan och den fria filmen

Lars Gustaf Andersson & John Sundholm
Vintern 1973 startade Filmverkstan i Stockholm. Det var ett ini-
tiativ till att göra det möjligt för amatörer och halvprofessionella 
filmare att göra kortfilm, men det blev också ett vattenhål för 
professionella filmare. Över 400 filmer gjordes i varierande genrer 
och format från 1973 och nästan tre decennier framåt. 

Här sätts för första gången verksamheten in i ett filmhisto-
riskt sammanhang, samtidigt som de kulturpolitiska aspekterna 
av projektet diskuteras. Bland allt annat var Filmverkstan, menar 
författarna, ett experiment i kulturell demokrati.

Re-Mapping Lagerlöf
Performance, Intermediality and European Transmissions

Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg, 
Bjarne Thorup Thomsen (red.)
För första gången presenteras på engelska högaktuell forskning 
om Selma Lagerlöf i en heltäckande volym. Re-Mapping Lager-
löf lyfter fram de tvärvetenskapliga dimensionerna i dagens forsk-
ning – över genrer, medier och discipliner.

Här finns en matnyttig inledning och teman som Lagerlöf i 
kulturella och politiska kontexter, hennes engagemang i kvinno-
rörelsen och hennes betydelse för tidig svensk film. Boken inne-
håller illustrationer som inte har publicerats tidigare, och utgör 
ett komplett referensverk för fortsatt forskning. 

Inb. m. skyddsomslag
352 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-21-1
maj 2014
Finns även som e-bok

Inb. m. skyddsomslag
272 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-35-8
oktober 2014

Inb. m. skyddsomslag
256 s • 150 x 225 mm
978-91-87675-07-2
oktober 2014

Therapeutic Uses of Storytelling
An interdisciplinary Approach to Narration as Therapy

Camilla Asplund Ingemark (red.)
Hur kan berättelser och sägner, skriftliga och muntliga, 
hjälpa människor som lider av svåra trauman eller av 
upplevelser ur det förflutna eller just nu? Kan berättande 
hjälpa oss att reda ut våra innersta känslor och bekym-
mer? Denna djupt mänskliga fråga är relevant inte bara 
för utövare av psykoterapi, utan för oss alla då vi någon 
gång upplever svårigheter i livet.

Therapeutic Uses of Storytelling inleds med en introduk-
tion kring berättande och de terapeutiska vinsterna med 
det, därefter får vi ta del av ett antal intressanta fallstudi-
er. Författarna presenterar studier av vitt skilda material: 
bloggar, poesi, memoarer och muntligt berättande från 
antiken till nutid.

Hype
Bestsellers and Literary Culture

Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann Steiner (red.)
Bestsellers är böcker som säljer i massor, läses av stora 
grupper och som det snackas om i media och människor 
emellan. Trots det har forskningen varit ytterst begränsad 
kring skapandet och mottagandet av bästsäljare och kring 
deras sociala och kulturella betydelse.

Men dessa populära berättelser spelar en viktig roll för 
miljoner läsare, och i Hype studerar författarna fenomenet i 
närbild. På den globala marknaden bevakas intressena lika 
intensivt av producenter och konsumenter, och sambanden 
mellan kultur, marknad och individ blir uppenbara. Men 
hur skapar man en hype och bästsäljare? Vilken roll har 
författaren i dagens medielandskap och hur ser relationen 
mellan bestsellers och forskningen ut?

Inb. m. skyddsomslag
208 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-15-0
november 2013
Finns även som e-bok

Mjukband m. flik
240 s • 144 x 221 mm
978-91-87675-06-5
augusti 2014
Finns även som e-bok

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/helena-forsas-scott/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/lisbeth-stenberg/
http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/bjarne-thorup-thomsen/
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Den tillfälliga husmodern
Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson
Som tillfälliga husmödrar steg de första hemvårda-
rinnorna in i de privata hemmen för att städa, laga 
mat och ta hand om barn. De hade statligt subventio-
nerad lön och genom hjälpen skulle folkhälsan förbätt-
ras, nativiteten öka och ”goda husmödrar” skapas. 

I Den tillfälliga husmodern undersöker historikern 
Karin Carlsson hem- och omsorgsarbetet som politisk 
fråga och professionaliseringsprojekt. I hemvårdarin-
nans gestalt skulle det husliga arbetet omvandlas till 
ett eftertraktat och respektabelt yrke.

Hemvårdarinnekårens historia blev kort men det 
avlönade husliga arbetet har ständigt antagit nya 
former i en lång utveckling som formats av ambition 
och verklighet, privat och offentligt, tradition och 
modernitet.

Genusförbart
Inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (red.)
Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i muse-
ernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och 
HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen 
är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynlig-
gjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare 
och mer framgångsrikt?

Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan 
använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika 
delar. Inspirerande erfarenheter, intervjuer och övningar 
ger verktyg för utställningar, samlingar och även museernas 
ledning. Här finns idéer för arbete med genus och mångfald 
inför eller under en utställningsproduktion, men även för 
att utveckla befintliga samlingar, presentationer och möten 
med besökarna.

Beauty Box
Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets 
Sverige

Therése Andersson
I Beauty Box belyser historikern Therése Andersson 
representationer av kvinnliga filmstjärnor i relation till 
framställningar av mode och kosmetik i svensk vecko-
press, främst tidningen Filmjournalen under 1920- och 
1930-talen. Utifrån ett film- och kulturvetenskapligt 
perspektiv analyserar författaren fenomen som image-
konstruktion och stil i förhållande till tidsperiodens 
föreställningar om kvinnlighet. Bland exemplen som 
tas upp finner vi filmstjärnor såsom Mary Pickford, 
Gloria Swanson och Greta Garbo.

Beauty Box är en av de första svenska genomlysning-
arna som på allvar sätter sökarljuset på relationen film-
stjärnor, mode och kosmetik. Boken är en bearbetad 
nyutgåva av Therése Anderssons avhandling.

Inb. m. skyddsomslag
240 s • 150 x 225 mm
978-91-87351-38-9
december 2013
Finns även som e-bok

Mjukband m. flik, fyrfärg
208 s • 144 x 221 mm
978-91-87675-05-8
november 2014

Mjukband
228 s • 144 x 221 mm
978-91-87351-20-4
april 2014
Finns även som e-bok

GENUS I MEDIA OCH ARBETE GENUS I MEDIA OCH ARBETE

Politiska rum
Kontroll, konflikt och rörelse i det 
förmoderna Sverige 1300–1850
Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (red.)
En grupp historiker studerar platser och 
områden där konflikter utspelades mellan 
överhet och undersåtar under den förmoderna 
perioden. Texterna handlar om hur politik 
formade platserna och hur rum och plats 
formade politiken. 
ISBN 978-91-87675-09-6
Oktober 2014

Variationer av mindfulness 
– kritiska perspektiv
Katarina Plank
Denna studie belyser mindfulness från bland 
annat idéhistoriskt och socialvetenskapligt 
perspektiv. Den ger nya infallsvinklar på hur fe-
nomenet omtalas och synliggörs, och hur detta 
påverkar vår uppfattning om vad mindfulness 
”är”.
ISBN 978-91-87675-17-1
December 2014

Att bygga ett skolväsende
Folkskolans förutsättningar och 
skolhusens tillkomst, 1840–1900
Johannes Westberg
En studie av skolbyggnader som breddar den 
gängse bakgrunden till skolväsendets framväxt. 
Westberg ger nya insikter i skolans relation till 
de agrara och industriella revolutionerna.
ISBN 978-91-87675-37-9
Vinter 2014

Flyktighet och förställning
Konsumtionskritik och föreställningar om 
konsumenter i Sverige 1730–1830
Leif Runefelt
Svensk konsumtion förändrades i grunden 
på 1700-talet vilket väckte debatt i samtiden: 
vart var samhället på väg? Den hierarkiska 
ordningen hotades och varor som kaffe och färg 
blev farligt gods som kunde leda till degenere-
ring och undergång.
ISBN 978-91-87675-36-2
Vår 2015

http://www.nordicacademicpress.com/forfattare/therese-andersson/
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2038. På spaning efter den tid som nalkas
Christer Ljungberg & Susan Lorentzen (red.) 
ISBN 978-91-87121-86-9 | 2012
I den här boken spanar skribenterna framåt i 
tiden och diskuterar bland annat företagandets 
villkor samt miljöns, stadens och trafikens 
utveckling.

The Atomized Body. The Cultural Life of  
Stem Cells, Genes and Neurons
Max Liljefors,Susanne Lundin & Andréa 
Wiszmeg (red.)
ISBN 978-91-87121-92-0 | 2012
Författarna undersöker sambanden mellan 
biomedicinsk forskning och samhälle. De 
visar hur även våra minsta beståndsdelar har 
kulturella och sociala värden. 
Finns även som e-bok

Att störa homogenitet 
Anna Furumark (red.) 
ISBN 978-91-87351-22-8 | 2013
I essäer, debattinslag, reportage och 
analyser ifrågasätts här föreställningarna 
kring homogenitet och det homogena som 
samhällsideal.

Flattering Alliances. Scandinavia, Diplomacy, 
and the Austrian-French Balance of Power, 
1648–1740
Svante Norrhem & Peter Lindström
ISBN 978-91-87351-07-5 | 2013
Författarna kartlägger betydelsen av diplomati 
under 1600- och 1700-talen – hur stormakterna 
knöt allierade till sig genom personliga band och 
hur den skandinaviska makteliten agerade.
Finns även som e-bok

Fornminnen. Det förflutnas roll i det kristna och 
förkristna Mälardalen
Ann Mari Hållans Stenholm 
ISBN 978-91-89116-99-3 | 2012
Författaren visar hur minne manifesteras 
arkeologiskt lager-på-lager: ett komplext 
förhållande mellan rum och social struktur, tid 
och människa, ritual och myt.

Från tysk höst till tysk vår. Fem 
musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av 
nazismen och kalla kriget
Henrik Rosengren
ISBN 978-91-87351-28-0 | 2013
En berättelse om fem livsöden i svensk exil 
i nazismens efterdyningar och kalla krigets 
skugga.
Finns även som e-bok

Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants 
and the Swedish welfare state 1930–2000
Mikael Byström & Pär Frohnert (red.)
ISBN 978-91-87351-23-5 | 2013
Boken kastar nytt ljus på flykting- och 
arbetskraftsinvandringen till Sverige under 1900-talet 
under teman som flyktingpolitik och -mottagande.
Finns även som e-bok

Rethinking the Space for Religion. 
New Actors in Central and Southeast Europe on 
Religion, Authenticity and Belonging
Catharina Raudvere, Krzystof Stala & Trine 
Stauning Willert (red.)
ISBN 978-91-87121-85-2 | 2012
Hur har historia och religion blivit en så viktig del av 
nationella idéer om ursprung och samhörighet i det 
samtida Europa?
Finns även som e-bok

Scandinavia in the First World War. Studies in the 
War Experience of the Northern Neutrals
Claes Ahlund (red.) 
ISBN 978-91-87121-57-9 | 2012
Historiker och litteraturvetare undersöker ideella 
strömningar under det första världskriget och vilka 
militära och ekonomiska konsekvenser det hade i 
Norden.

Situating Child Consumption. Rethinking values and 
notions of children, childhood and consumption
Bengt Sandin, Johanna Sjöberg & Anna 
Sparrman (red.) 
ISBN 978-91-85509-70-6 | 2012
Hur förstår barn frågor kring arbete, pengar, 
marknadsföring eller ”resursbrist”? Här studerar 
och exemplifierar man hur konsumtion iscensätts i 
barnens vardag.

Social Science in Context. Historical, Sociological, 
and Global Perspectives
Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren 
(red.)
ISBN 978-91-87351-04-4 | 2013
Ett av de första försöken att utforska relationerna 
mellan samhällsvetenskap och samhälle i ett historiskt, 
sociologiskt och globalt perspektiv.
Finns även som e-bok 

Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med 
flyktingar i andra världskrigets tid
Mikael Byström 
ISBN 978-91-87121-03-6 | 2012
Författaren ger nya historiska perspektiv på såväl 
välfärdsstaten som flyktingpolitiken under 1900-talets 
andra del.
Finns även som e-bok

Visioner, vägval och verkligheter. 
Svenska universitet i utveckling efter 1940
Carl-Gustaf Andrén 
ISBN 978-91-87351-26-6 | 2013
Under 1900-talet har universitetsvärlden förändrats 
i grunden. Boken ger en historisk överblick över 
bärande idéer och motiven bakom utvecklingen.
Finns även som e-bok 

Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt 
och medborgarskap
Josefina Syssner 
ISBN 978-91-87121-04-3 | 2012
Med teorier om medborgarskap, inkludering och 
identitet som grund sätts platsmarknadsföring in i ett 
nutida politiskt sammanhang. 

Women’s Language. An Analysis of Style and 
Expression in Letters before 1800
Eva Haettner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon 
Helgasson 
ISBN 978-91-87121-87-6 | 2012
Finns det ett särskilt kvinnorum i språket? Frågan 
prövas här genom en utförlig analys av över ettusen 
brev skrivna på fem olika språk mellan medeltid och 
1800.
Finns även som e-bok

Yrkesutbildningens formering i Sverige 
1940–1975 
Peter Håkansson & Anders Nilsson (red.) 
ISBN 978-91-87351-29-7 | 2013
Författarna visar hur utbildningsideal och 
samhällsvillkor påverkat yrkesutbildningarna och hur 
den ”svenska yrkesutbildningsmodellen” formades.
Finns även som e-bok

VÅRA BÖCKER 2012 OCH VÅREN 2013 VÅRA BÖCKER 2012 OCH VÅREN 2013

Hjältar och Hjältinnor. Föreställningar och gestaltningar 
från Eufemiavisorna till Gösta Berlings Saga
Therése Andersson (red.)
ISBN 978-91-87121-56-2 | 2012
Utifrån en rad texter och synvinklar visar författarna på 
konstruktioner av hjältar och hjältinnor i historien.
Finns även som e-bok

Impure Vision. Staged American Art Photography of the 
1970s
Moa Goysdotter
ISBN 978-91-87351-00-6 | 2013
Boken berättar historien om vågen av iscensatt fotografi och 
för fram nya synsätt på fotografiteori och fotografihistoria 
i allmänhet.
Finns även som e-bok

Legitimizing ESS. Big Science as a collaboration across 
boundaries
Thomas Kaiserfeld & Tom O’Dell (red.) 
ISBN 978-91-87351-10-5 | 2013
Författarna frilägger processer som samverkar i Big Science 
och diskuterar dess betydelse lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt såväl som historiskt.
Finns även som e-bok

Making Cultural History. New Perspectives on Western 
Heritage
Anna Källén (red.) 
ISBN 978-91-87351-19-8 | 2013
Essäsamling som vuxit fram ur Forskarskolan för 
kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet. Texterna 
är fyllda av nyskapande metoder och perspektiv på 
kulturhistoria.
Finns även som e-bok

Norden, nationen och historien. Perspektiv på 
föreningarna Nordens historieläroboksrevision 
1919–1972
Henrik Elmersjö
ISBN 978-91-87351-13-6 | 2013
Vilken betydelse har historien för skapandet av nationell 
gemenskap och vem har beslutat om historieämnets innehåll 
i skolan under 1900-talet?
Finns även som e-bok

Nyttan med folklig bildning. En studie av kapitalformer i 
folkbildande verksamhet
Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund (red.) 
ISBN 978-91-87351-14-3 | 2013 
Antologin tydliggör sambanden mellan bildning och nytta. 
Hur påverkar socialt, kulturellt och teknologiskt kapital 
vinsterna med folkbildning?
Finns även som e-bok
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