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HÖGAKTUELLT

Med goda vänner blir allt bättre!
2020 blev unikt och knivigt på så många sätt. I 
orostider letar vi stöd och i mina ögon har nu ett en-
kelt ord fått exceptionell tyngd: nätverk! Med friska 
nätverk kommer energi och nya idéer – ofta helt 
oannonserade, ibland som effekter av långlivade 
bekantskaper och samarbeten. Och när tiderna är 
tuffa så är det ovärderligt – privat, professionellt 
och även som bokförlag – att ha goda vänner som 
dyker upp med inspel och idéer som lovar nytt liv.

Så med glädje firar vi in det nya året med ett fyrver-
keri av fantastiska böcker som kanske kan tyckas 
lösryckta sinsemellan, men som är resultat av långa 
nätverkstrådar. De märks här i skarpa studier om 
Skolans kriser och forskning om skolans innehåll 
och metoder. Eller i vår spännande linje av ”kun-
skap i rörelse” med Den gröna vändningen och 
Move ment of knowledge. Vi har också jobbat åter-
kommande med skribenter vid Försvarshögskolan, 
och självklart är vi extra glada även över de bestå-
ende samarbetena kring böcker om kulturarv och 
praktiker vid museum och arkiv. Ni fattar – det är 
liksom en katalog full av goda lagarbeten ni håller 
i handen!

Och i dessa tider med ständigt ifrågasättande av 
veten skapliga rön känns vårt uppdrag extra viktigt: 
att värna en gedigen utgivning av ny forskning.

Det blir ett muntert år 2021 – det räknar vi med!

Annika Olsson
Förlagschef
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Det var med Stockholmskonferensen 1972 som världens uppmärksam-
het för första gången på allvar riktades mot vår hotade livsmiljö. För den 
svenska allmänheten var problematiken dock ganska välkänd. Genom att 
läsa tidningar, lyssna på radio eller titta på kvällsnyheterna hade svensken 
redan stött på de globala miljöfrågorna. Men bara fem år tidigare, 1967, 
hade det inte alls betraktats som en självklarhet att människan var i färd 
med att förstöra sin egen planet. Men vem var de, som satte bollen i rull-
ning och förflyttade perspektiven? Och vilken betydelse har denna historia  
för oss i dag? 

Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på 
kort tid orsakade det radikala skiftet. Den gröna vändningen har fått stora 
efterverkningar inom en mängd områden. Men hur gick det egentligen 
till och vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen för mil-
jökrisen?

Boken ger nya och viktiga svar på frågor som angår oss alla.

Januari 2021
Hårdband
272 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-71-8
e-bok 978-91-88909-72-5

Den gröna vändningen
En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas 
genombrott under efterkrigstiden
David Larsson Heidenblad
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ARBETE & SAMHÄLLE

Maj 2021
Hårdband
336 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-63-3
e-bok 978-91-88909-64-0

Våldets djupa spår
Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
Christopher Collstedt

Februari 2021
Hårdband
252 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-74-9
e-bok 978-91-88909-75-6

Ojämlika arbetsplatser
Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus, Anders Neergaard  
& Lena Sohl (red.)

Ilska desperation och lömska försåt
Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige
Roddy Nilsson & Marie Eriksson

Juli 2020
Hårdband
264 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-55-8
e-bok 978-91-88909-56-5

AI, robotar och föreställningar 
om morgondagens arbetsliv
Daniel Bodén & Michael Godhe (red.)

Maj 2020
Hårdband
288 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-52-7
e-bok 978-91-88909-53-4

Hur ser ojämlikheten ut på arbetsplatserna i dagens Sverige? Vad 
innebär en tilltagande ojämlikhet i klass-, köns- och rasifierade rela-
tioner? Här skärskådas arbetslivets obalanser, i synnerhet på enskilda 
arbetsplatser. Samhällelig brist på jämlikhet har fått förnyad aktua-
litet, såväl i samhällsdebatten som inom forskningen, och här foku-
serar skribenterna särskilt på rasifierad ojämlikhet som ofta späs på 
med andra dimensioner såsom klass och kön. 

I boken medverkar 21 samhällsvetenskapliga forskare som i sina 
texter belyser svenskt arbetsliv och två av dem ger jämförande inter-
nationella perspektiv. Slutsatsen blir att arbetets organisering är cen-
tral för att förstå variationer i ojämlikhet, och att institutionaliserade 
former skapar orättvisor som upprätthålls. Antologin slutfördes i en 
period präglad av Covid-19 pandemin där även konflikter kring 
anställ ningsvillkor och diskussioner om och motstånd mot etnisk 
diskri minering blivit än mer tydliga.

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar 
en central plats i debatten om framtidens samhälle. Tekniska fram-
steg kommer att påverka våra liv – alltifrån fabriksgolv till internet 
– men är prognoserna i media rimliga? 

En grupp forskare belyser här idéer och föreställningar kring 
auto mationen, såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner. 
Hur tänker vi och pratar om den tekniska utvecklingen? Den kom-
mer att gripa in i våra liv på olika nivåer, men har vi möjlighet att 
välja en framtid utan AI? 

I framtiden kan antalet arbetstillfällen komma att minska och 
ekonomiska och sociala klyftor öka. Men kanske ger skiftet istället 
möjligheter att arbeta mindre och dela på jobben? Författarna kom-
mer från olika humanvetenskapliga discipliner och belyser diskus-
sionen om AI i alla dess skepnader. De utforskar hur samtalet förs 
i dagspress och på arbetsplatser, men också hur det uttrycks i konst 
och språk.

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av miss-
handel som ”brott mot liv och hälsa” förändrade samtalet om våld 
och våldsdåd i Sverige på djupet. Under 1970-, 1980-, och 1990-talen 
etablerades sedan nya medicinska, psykologiska och människorätts-
liga perspektiv i det rättsliga och offentlig-politiska samtalet om 
misshandel. Själva definitionerna förändrades av vad våld är och 
framförallt vad det gör med den som utsätts.

Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och 
politiker tillämpat de nya kunskaperna och moraliska ståndpunk-
terna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfatt-
ningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

Vår förståelse av våld som en kategori av kriminella handlingar 
som tillfogar människor kroppsligt och psykiskt lidande är en pro-
dukt av historiska konflikter och skeenden. Collstedt ger mening 
till denna vittförgrenade och mångtydiga historia som färgar dagens 
rättsliga hantering, vård och politiska beslut.

Kvinnors våld har – med undantag av barnamord – inte rönt någon 
större uppmärksamhet i forskningen, vare sig i samtiden eller historiskt  
sett. Detta trots att kvinnors våldsutövande har varit vanligare än vad 
som antagits, och kvinnor även uppträtt lika aggressivt och våldsamt 
som män.

I denna studie tar författarna ett grundligt grepp om kvinnors 
våldsbrottslighet på 1800-talet. Vad drev kvinnorna till att begå vålds-
dåd och mot vilka riktades de? Här blir allvarliga brott som mord och 
misshandel belysta och även andra typer, exempelvis våld mot den 
egna kroppen som självmord eller aborter.

Historikerna Roddy Nilsson och Marie Eriksson argumenterar för 
en mer nyanserad förståelse av våld och kön: kvinnor som brukar 
våld bör inte ensidigt reduceras till objekt och offer för mäns bruta-
litet eller för patriarkala strukturer. Kvinnorna i studien framträder 
istället som historiska subjekt med avsikter, kapacitet och ansvar för 
sina handlingar.
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SKOLDEBATT & SKOLHISTORIA

Med tvål vatten och flit
Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik  
ca 1870–1930
Johanna Annola, Annelie Drakman  
& Marie Ulväng (red.)

Skolans kriser
Historiska perspektiv på utbildningsreformer  
och skoldebatter
Joakim Landahl, David Sjögren  
& Johannes Westberg (red.) 

Läroverken och den progressiva  
undervisningen
Lärarnas erfarenheter och perspektiv på metoder  
och arbetssätt i historieämnet 1930–1950
Johan Samuelsson

Maj 2021
Hårdband
256 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-80-0
e-bok 978-91-88909-81-7

Augusti 2021
Hårdband
208 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88661-97-5
e-bok 978-91-88661-98-2

April 2021
Hårdband
320 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-78-7
e-bok 978-91-88909-79-4

Samvete i Sverige
Om frihet och lydnad från medeltiden till idag
Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.)

Juli 2021
Hårdband
264 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-68-8
e-bok 978-91-88909-69-5

Under 1900-talet utvecklades skolväsendet explosionsartat från att 
flertalet saknade grundläggande utbildning till att alla barn fick till-
gång till skola och eftergymnasial utbildning. Men med den utveck-
lingen har följt att skolan också utsatts för stark kritik och krisscena-
rier målats upp. Forskare, politiker, debattörer och allmänheten har 
på olika sätt formulerat sitt missnöje med skolan. 

Här belyser författarna kontinuiteter och förändringar i kritiken 
med utgångspunkt i skilda fenomen som sexualundervisning, sko-
lans estetiska fostran, det pedagogiska etablissemanget, internatio-
nell skolstatistik och elevers bristan de skrivförmåga.

Skribenterna löser inte de påstådda kriserna utan uppmanar oss 
snarare att reflektera över de förväntningar som finns och den kritik 
som riktas mot skolan. Det är därför en bok som är angelägen för 
alla: politiker, lärare och en skolintresserad allmänhet.

I svensk utbildningshistoria och i skoldebatt beskrivs läroverken 
som en närmast mytisk skolform. Kritiker av ”flumskolan” bru-
kar lyfta fram dem som en positiv norm där ordning, kunskap och 
respekt för lärarna var självklart. För skolförnyarna framstår dock 
läroverken som en auktoritär skolform som inte hör hemma i ett 
modernt samhälle.

Men såväl kritiker som försvarare av läroverken delar samma bild 
av verksamheten där – en bild som skapats utifrån utredningar och 
styrdokument med bristande information från lärarna själva. 

Johan Samuelsson presenterar här ett unikt historiskt källmate-
rial, hittills outnyttjat som kunskapsbas. Hela 850 lärare, varav 250 
vid läroverk, redogör för hur de arbetat med exempelvis bedömning, 
grupparbeten och eget arbete. Materialet samlades in 1946 och visar 
på erfarenheter från skolans alla ämnen och med fokus på historia. 
Genom utsagorna får vi en inblick i hur undervisningen faktiskt 
bedrevs i svenska skolor och läroverk under perioden 1930–1946.

Upptäckten att sjukdomar orsakas av bakterier förändrade förståel-
sen för hygien och arbetet för renlighet i grunden. Processen tog fart 
i de borgerliga hemmen: rent linne signalerade förfining och res-
pektabilitet. Sanitet var en lyx i tätbefolkade storstäder och blev en 
klassfråga där kampen mot infektioner krävde stora miljöhygieniska 
reformer som investeringar i vattenledningar, renhållning och livs-
medelshygien.

Här belyser en grupp forskare hur renligheten fick en central roll i 
de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Från mitten av 1800-talet 
och framåt pågick arbetet där rådande uppfattningar om klass, kön 
och arbete fick omförhandlas då smutsen skulle fördrivas av såväl 
statliga som ideella aktörer. Skribenterna utforskar särskilt utbyten 
mellan engagerade debattörer, föreningar, institutioner och enskilda 
individer. Hur gick arbetet för ökad renlighet till och hur togs det 
emot? Vem och vad behövde rengöras och på vilka grunder?

Vi lever i en tid då tankar om samvete och samvetsfrihet syns allt 
ofta  re i svensk offentlighet – i rikspolitiken, på tidningarnas ledar-
sidor och i sociala medier. Historiskt sett har de båda begreppen an-
vänts för att markera en viss mån av frihet eller en skyddad position 
i moraliska, politiska och rättsliga konflikter. 

Hänvisningar till en enskild människas samvete och skillnader 
mellan en inre och en yttre ”domstol” har kunnat legitimera be-
frielse från religiösa och statliga tvångsmekanismer och motiverat 
exempelvis vapen- eller abortvägran. 

En grupp forskare i historia, mänskliga rättigheter, rättsveten-
skap, etik och religionssociologi tar här ett gemensamt grepp om 
några av de mest brännande konflikterna kring samvete och sam-
vetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. Fram träder en bild av 
komplexa och motspänstiga begrepp som även idag bär påtagliga 
spår av äldre distinktioner och historiska konfliktsammanhang.



98

KUNSKAPSCIRKULATION & ARKITEKTUR

Kunskap för fördjupande samtal
Nordic Academic Press är ett fristående förlag vars signum sedan drygt tjugo 
år tillbaka är att ge ut kvalitetsböcker och synliggöra vetenskapliga studier.  
Vi vill också vara relevanta i det offentliga samtalet. 

I media och offentliga diskussioner efterfrågas ofta kunskap, källkritik och 
fördjupning. Här har vi vår huvuduppgift: att tillsammans med våra författare 
lyfta de ämnen som är angelägna att prata om, och göra det på ett konstruktivt 
och sakligt sätt. Gemensamt med våra skribenter arbetar vi hårt för att informa-
tionen om nya böcker ska nå ut och försöker placera varje titel i sammanhang 
där den och dess författare har möjligheter att synas och göra nytta. Naturligt-
vis vill vi också att titlarna ska inta sin givna plats i sina interna discipliner och 
inspirera till ny forskning. 

Vår vision är att fungera i nätverk, nära författarna och läsarna, med målet 
att uppmuntra kunskap och nyfikenhet som en självklar del av det resonerande 
samtalet och landskapet. Vi vill verka för ett klokare samhälle! 

Works for informed discussion
Nordic Academic Press was founded in 1997 and became an independent 
publishing house in January 2018. Our backlist has a strong focus on the hu-
manities – history, anthropology, ethnology, archaeology, classical studies, 
literature and linguistics – with additional works in related disciplines such as 
political studies, sociology, and art and gender studies. We publish works in 
Swedish or English by Swedish and Nordic scholars for a Nordic or inter national 
circle of readers. 

We pride ourselves in making books of the highest quality, and it is impor-
tant for us to promote their content. Our authors work hard to present their 
findings, and our role is to place their texts in relevant settings, not only in aca-
demia. They deserve the widest possible audience, fuelling public debate with 
facts and fresh insights.

We work with key distributors of physical and digital books in the Nordic 
countries and beyond. You will find our books in physical and online bookshops, 
on Google Play, and our website. We are also a partner of Google Books, so 
keywords and content can be found there.

See further contact details of our collaborators on the back of this catalogue.

Malmhattanism
Skyskrapan i Malmös utveckling
Fredrik Torisson

Maj 2021
Hårdband
336 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-50-3
e-bok 978-91-88909-51-0

Movement of knowledge
Medical humanities perspectives on medicine,  
science, and experience
Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.)

Augusti 2020
Hårdband
264 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-34-3
e-bok 978-91-88909-35-0

Medicinsk kunskap är alltid i rörelse. Den kan färdas från labora-
toriet till kontoret, med en pressrelease till en patient, via en veten-
skaplig artikel till en tjänsteman och kanske vidare till en besluts-
fattare. Förflyttningen mellan sammanhang har betydelse för hur 
kunskapen uppfattas och används, vilket i sin tur kan påverka in-
riktningen på både forskning och politiska beslut.

Komplexiteten hos medicinsk kunskap och de konsekvenser som 
kunskapsutbytet får står i fokus i antologin Movement of knowledge. 
Författarna undersöker hur kunskap präglar de medicinska och folk-
hälsoorienterade rummen och granskar samtidigt de metodologiska 
och teoretiska verktygen vi har för att analysera kunskap och kun-
skapsflöden. I sina texter anlägger forskarna en tvärvetenskaplig syn 
på medicinsk humaniora och visar med såväl samtida som historiska 
perspektiv på hur gränssnittet mellan experter och allmänhet kan 
studeras.

Från det att Kockums huvudkontor reste sig över varvets kranar har 
staden Malmö i stor utsträckning kommit att definiera sig genom 
olika skyskrapsprojekt: Sydsvenskanhuset, Kronprinsen, Triangeln 
och senare Turning Torso, Malmö Live med flera.

Arkitektur- och stadsmiljöforskaren Fredrik Torisson beskriver 
den skiftande roll som skyskrapan har spelat i Malmös utveckling 
ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Han för en diskus-
sion kring hur Malmös skyskrapor kan förstås i ett internationellt 
sammanhang., och kartlägger de specifika byggprojekten. Vem är 
aktörerna bakom dem och hur har processerna förlöpt? Vilka för-
hoppningar var byggnaderna tänkta att infria? 

I ett större perspektiv belyser Torisson projekten över tid. Genom 
att följa Malmös höghusbyggen över en period av sjuttio år klarläggs 
skiftningar i synen på staden och dess relation till arkitektur och 
skyskrapan som symbol.
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Med polska ögon
Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön  
i polsk militärrapportering 1919–1939
Piotr Wawrzeniuk

November 2020
Hårdband
264 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-66-4
e-bok 978-91-88909-67-1

Mellan Neva och Nordsjön
Förutsättningar för att genomföra väpnad strid  
i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericsson Wolke

Februari 2021
Mjukband med flik
176 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-76-3
e-bok 978-91-88909-77-0

Checkpoint är Nordic Academic Press serie för sakkunnig   granskade böcker. I 
samarbete med Kriterium – en nationell plattform för peer review – genom-
förs en granskning utöver den traditionella kollegiala granskning som annars är 
standard för svenska manus. Möjligheten till granskning är en viktig del av våra 
tjänster och det kvalitetsarbete förlaget erbjuder sina författare. Att bli utgiven 
i Checkpointserien innebär att boken ges ut i såväl fysisk som digital form och 
blir fritt tillgänglig Open Access. 

Checkpoint

På gång
Liv och rörelse
Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 
1900–1950
Christer Lundh & Tobias Karlsson (red.)
ISBN 978-91-88909-94-7
Vardagslivets strukturer och demografin i Göteborg 
under 1900-talets första hälft står i fokus här. Ur ett 
livscykelperspektiv följs slumpmässigt utvalda göte-
borgares liv tills de dör eller flyttar från staden. Det 
moderna industrisamhället blir synligt: från första  
flytten från föräldrarna till geografisk rörlighet, 
yrkes mobilitet, inkomströrlighet och arbetskraftens 
ålders variation.

”Själen i skolans liv och ledning”
Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk  
i den tidig moderna skolan
Björn Norlin
ISBN 978-91-88909-88-6
Ordning och reda och fostran återkommer i dagens 
skoldebatt men är närmast tidlösa frågor kring sko-
lans uppdrag. Samuelsson visar hur ordningsfrågor 
och våldsbruk etablerades som centrala komponen-
ter i skolans fostrande och pedagogiska uppdrag, 
och hur det ändrades i övergången mot det moderna 
utbildningssamhället. Han bidrar med nytt material 
och fördjupar diskussionen om dagens skola.

Utbildning, lärande och praktiknära forskning
Dilemman, utmaningar och möjligheter i olika 
utbildningskontexter
Inger Eriksson & Ann Öhman
 ISBN 978-91-88909-84-8
I fallstudier diskuteras dilemman, utmaningar och 
möjligheter med praktiknära forskning. Det ökade 
intresset för samverkan mellan skola och universitet 
kan på vetenskaplig grund utveckla den likvärdiga 
skolan på sikt. Exemplen visar olika typer av sam-
verkan inom ramen för det nationella ULF-projektet 
kombinerat med Örebro universitets projekt ”Fram-
tidens lärarutbildning”.

Vän och fiende
Om klass, solidaritet och etnonationalism på den 
svenska arbetsmarknaden 1900 till 2000
Mats Lindqvist
ISBN 978-91-88909-92-3
Svenska arbetare möter arbetsmigranter på arbets-
marknaden under tre olika tidsrum: 1900-talets för-
sta decennium, folkhemmets 1960-tal och åren kring 
2004 då gränserna åter öppnats mot Östeuropa och 
EU. I fokus står facklig kamp för människovärde och 
drägliga arbetsvillkor. Kollegorna blev vänner eller 
fiender, och klass och nationalitet fick betydelse – 
lika aktuellt idag som då.

Making the 
invisible visible

 Ingrid Stigsdotter (Ed.)

New Approaches to Reclaiming Women’s 
Agency in Film History  

N O R D I C  AC A D E M I C  P R E S S

Vid första världskrigets slut uppstod en rad nya stater i Östersjö-
området. Den största av dem var det nygamla Polen som stod inför 
uppgiften att finna fotfäste och säkerhet i en oberäknelig omvärld. 
Att utvärdera andra stater och deras försvarsförmåga blev en del av 
det grundläggande säkerhetsarbetet.

Piotr Wawrzeniuk belyser hur Sveriges, Finlands och Estlands 
försvarskapacitet framställdes i polsk militärrapportering. Med 
fokus på mindre staters typiska beteende klargör han hur dessa tedde 
sig utifrån polska intressen. Vad utmärkte deras officerskårer, man-
skap och materiel? Hur skulle de klara slagfältets utmaningar?

Författaren visar att rapporterna om länderna och deras militära 
förmåga präglades av polska nationella föreställningar och farhågor. 
Dokumenten speglar snarare egna utgångspunkter än några objek-
tiva intryck. Informationen blev en viktig del i det polska arbetet för 
hur staterna bedömdes kunna bidra till säkerheten.

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges mili-
tära försvar inriktats på att delta i internationella insatser, exempel-
vis i Afghanistan och f.d. Jugoslavien. Men sedan kriget i Georgien 
2008 och oroligheterna på Krim 2014 har styrningen ändrats: idag 
är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. Men hur kan 
Sverige värnas militärt – vilka möjligheter och begränsningar avgör 
om skölden ska fungera?

I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsätt-
ningarna för väpnad strid i Östersjöområdet. Inledningen ger en 
överblick och ett historiskt perspektiv på tidigare aktiviteter kring 
Östersjön. Därefter skildras hur regionens särskilda förutsättningar 
påverkar valen av strategi, operativt tänkande och taktik för mark-, 
sjö- och luftstridskrafter och även villkoren för logistiska funktioner. 
De medverkande är knutna till Försvarshögskolan som lärare och 
forskare, eller tidigare anställda i Försvarsmakten.
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De små båtarna och den stora flykten
Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar
Mirja Arnshav

November 2020
Hårdband, ill. i färg
224 s • 210 x 297 mm
ISBN 978-91-88909-59-6
e-bok 978-91-88909-60-2

Ett lapptäcke av källor
Kunskapsproduktion om romer och resande vid  
arkiv och museer
Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius

Augusti 2020
Mjukband med flik, ill. i färg
176 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-57-2
e-bok 978-91-88909-58-9

Kulturjournalistikens världar
Om kulturbevakningens politiska, globala och  
digitala dimensioner
Kristina Riegert, Anna Roosvall  
& Andreas Widholm

Augusti 2021
Hårdband, ill. i färg
264 s • 144 x 221 mm
ISBN 978-91-88909-82-4
e-bok 978-91-88909-83-1

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från de 
ockuperade baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Än idag 
finns unika spår av de dramatiska händelserna kvar längs den svenska 
ostkusten: de mer eller mindre väl bevarade båtar som möjlig gjorde 
flykten.

Mirja Arnshav berättar om några av dessa båtar och deras öden 
från flykten fram till idag. Hon visar hur de befunnit sig i vitt skilda 
sammanhang men ändå aldrig helt kastat loss från sitt förflutna. Ut-
ifrån materiella vittnesbörd, berättelser, minnen och arkivuppgifter 
ger författaren en bild av andra världskriget som flyktingkatastrof 
och hur Sverige berördes av händelserna. Det blir tydligt att båtar-
 na är av stor betydelse för att värna och bevara minnet av flykten. 
Studien bidrar till den maritima och kulturarvsvetenskapliga forsk-
ningen och visar hur historiska tillfälligheter kan göra till synes oan-
senliga ting unika och hur närvarande historien är i nuet.

De historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i 
Sverige är äldre texter som nästan alltid är skrivna utifrån majoritets-
samhällets synvinkel. Källorna är ofta ensidiga, fyllda av fördomar 
och missuppfattningar och kan uppfattas som sårande. Men dessa 
dokument kan samtidigt innehålla viktig och användbar informa-
tion.

Författarna studerar äldre samlingar och fokuserar på insamlarna. 
De granskar materialens tillkomst och användandet av dem, och 
belyser därmed den kulturarvsproduktion som samlingarna är en 
del av. De lyfter även fram nytt, tidigare förbigånget källmaterial i 
vilka romer och resande själva berättar om sina liv och livsvillkor.

Med närläsningar och kontextualiserande studier av arkivmaterial 
vid bland annat Institutet för språk och folkminnen och Nordiska 
museet förankras arbetet i forskningsfälten Romani studies, kritiska 
kulturarvsstudier, arkivstudier och frågor om kunskapsproduktion 
och insamling.

Vad är kulturjournalistik? Hur ser världen ut när den betraktas 
genom ett kulturellt filter? Kanske har kulturjournalisterna en sär-
skild roll som kommentatorer av brännande samtidshändelser och 
samhälls frågor och bidrar till demokratins välmående.

I en exposé över utvecklingen sedan 1980-talet kartlägger tre fors-
kare kulturjournalistikens kärna, särart och ställning. Kanske är en 
oro för fältets överlevnad befogad i en tid av ”politiserad” och digi-
taliserad kulturbevakning? Författarna utforskar innehåll i tidningar, 
radio och tv. De intervjuar skribenter och visar på prioriteringar och 
stildrag som karaktäriserar genren. De belyser även sociala mediers 
betydelse och konsumtionen av texter om kultur.

Kulturrapporteringen verkar bortom den typiska nyhetsjourna-
listiken och den politiska opinionsbildningen. Men den är ändå 
synner ligen politisk och bidrar med särskilda demokratiska tolk-
ningsramar vilket debatterna om #metoo, identitetspolitik och kli-
matkrisen visar.

Äntligen!
En extra rolig nyhet från året 2020 är att vi kunde sjösätta vår nya hemsida. Gå gärna in och 
ta en titt! Självklart kan ni som tidigare köpa våra böcker därifrån, och ni hittar även nyheter 
om vår utgivning, tips om författarevenemang och annat.

Hemsidan är fortfarande ny så om du har några frågor, förslag eller felanmälningar så får 
du gärna höra av dig till oss. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om den som vi.

Vill du få nyheter direkt i inkorgen? Teckna dig gärna för vårt nyhetsbrev. Läs mer om det på 
hemsidan eller mejla oss.

www.nordicacademicpress.se
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Livet som främling 
Om emigrantens utanförskap hos Moberg, 
Kallifatides och Khemiri 
Björn Apelkvist
ISBN 978-91-88909-22-0 • 2019
Allt fler människor flyttar idag mellan två eller flera 
kulturer. I texterna speglas emigrantens livsöde och 
frihet, utanförskap och själslig utveckling. Frågan 
som återkommer är: Var hör främlingen hemma?

Forms of Knowledge 
Developing the History of Knowledge
David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson 
Hammar & Johan Östling (red.)
ISBN: 978-91-88909-38-1 • 2020
Kunskapshistoria är ett nytt och dynamiskt forsk-
ningsfält. Här samlas forskare och utforskar disci-
plinens möjligheter och utvecklar dess teori och 
metod. Boken är sprungen ur ett nytt forsknings-
centrum i Lund.

Kompetens i museisektorn 
Politik, praktik och relationen  
till högre utbildning
Katja Lindqvist (red.)
ISBN: 978-91-88909-14-5 • 2019
I en omvärld som snabbt förändras ställs nya krav 
på museernas verksamhet. Hur ska personalens 
kompetens matcha det nya? Här diskuteras utbild-
ning, strategier och vad museerna gör för att möta 
utmaningarna. 

Tid för enhetlighet 
Astronomerna och standardiseringen  
av tid i Sverige
Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt
ISBN 978-91-88909-01-5 • 2019
Innan standardtid infördes i Sverige fanns flera 
tids zoner. Röran reddes ut genom en rad standar-
diseringar runt sekelskiftet 1900. En lärorik bok om 
tidsnormer, bakgrunden till dem och varför vi har 
just den tid som vi har idag.

Fashioned in the North 
Nordic histories, Agents and Images  
of Fashion Photography
Anna Dahlgren (red.)
ISBN 978-91-88661-93-7 • 2020
Här ges historiska och samtida perspektiv på nord-
iskt modefotografi. Författarna visar att genren inte 
enbart handlar om estetik utan även ger uttryck för 
kulturella, sociala, ekonomiska och ideologiska 
praktiker.

Renegater 
Nils Flyg och Olov Lindholm i gränslandet 
mellan kommunism och nazism
Johan Stenfeldt
ISBN 978-91-88909-28-2 • 2019
Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930- 
och 40-talen ledare för två olika partier. Flyg var 
kommunist och Lindholm nationalsocialist. Under 
sina liv kom de båda dock att byta ideologiska 
sidor: kommunisten blev nazist och nazisten blev 
kommunist. 

Europe at the Crossroads 
Confronting Populist, Nationalist  
and Global Challenges
Pieter Bevelander & Ruth Wodak (red.)
ISBN 978-91-88909-18-3 • 2019
De högerpopulistiska rörelserna växer och i Europa 
tycks spridas en tidigare otänkbar acceptans av 
partiernas etno-nationalistiska program. Här kart-
läggs rörelsernas grundvalar och program, och den 
utmaning de utgör mot idén om en mer jämlik värld.

Subsidier 
Svenska krig och franska pengar 1631–1796
Svante Norrhem
ISBN 978-91-88909-26-8 • 2019
Vad händer när en stat tar emot ekonomiska bidrag 
för att ställa upp i krig? Sverige fick under många 
år subsidier från Frankrike. Bidragen möjliggjorde 
militära aktioner, men gick också till svenskt för-
svar. Detta satte spår i politiken och den nationella 
maktbalansen.

Alla mäns prästadöme 
Homosocialitet, maskulinitet och religion 
hos Kyrko bröderna, Svenska kyrkans 
lekmanna förbund 1918–1978
Martin Nykvist
ISBN: 978-91-88909-24-4 • 2019
Nykvist visar hur lekmän i Svenska kyrkan orga-
niserade sig för att motverka samhällets sekulari-
sering. Boken är ett unikt bidrag till det växande 
forskningsfältet om kristen manlighet. 

Erikskrönikan 
En medeltida krönika nusvensk version
Erik Carlquist & Peter C. Hogg (bearb.)
ISBN 978-91-88909-30-5 • 2019
Här presenteras den viktiga källtexten från 1320- 
talet på modern svenska parallellt med originalver-
sionen. Krönikan ger en utblick över Sveriges poli-
tiska utveckling och texten kompletteras av ingå-
ende kommentarer till dess bakgrund och innehåll.

Tidens landskap 
En vänbok till Anders Andrén
Ljung, Andreasson Sjögren, Berg, Engström, 
Hållans Stenholm, Jonsson, Klevnäs,  
Qviström & Zachrisson (red.)
ISBN 978-91-88909-12-1 • 2019
Hur kan en målning lösa gåtor? Boken är en vind-
lande exposé i gången tid: 113 forskare tacklar 
veten skapens frågor från förkristen religion, via 
medel tida städer till bronsålderns gravar. 

Striden om den goda skolan 
Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och 
förändrat svensk skola och skoldebatt
Magnus Hultén
ISBN 978-91-88661-91-3 • 2019
Kunskap blev ledstjärnan för skolreformerna då 
svensk skola skulle bli världsbäst på 1990-talet. 
Det blev den inte. Författaren pekar på en övertro 
på kunskapsstyrning och lyfter möjligheter och lös-
ningar för en väg framåt.

Migration och kulturarv 
Insamlings processer och berättelser  
om och med de invandrade 1970–2015
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson
ISBN: 978-91-88909-46-6 • 2020
Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Hur 
gick det till när migration blev en del av det natio-
nella kulturarvet? Författarna visar hur invandrades 
berättelser har samlats in och hur kulturarvet stän-
digt omförhandlas.

Att skapa helhet i offentlig sektor 
Tankar om tvärsektoriellt arbete
Petra Svensson
ISBN 978-91-88909-32-9 • 2019
De viktiga strategiska frågorna hopar sig i den 
offentliga sektorn vilket kräver tvärsektoriell sam-
ordning. Här lyfter författaren fram hållpunkter för 
att förbättra resultaten och låter tjänstepersoner 
berätta om erfarenheter. Boken är användbar för 
praktiker, forskare och studenter.

Innovation och projektifiering 
Att styra och leda handlingskapaciteten  
i moderna offentliga organisationer
Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen  
& Stefan Sjöblom (red.)
ISBN 978-91-88909-16-9 • 2019
Offentlig sektor utgör drivkraft för utveckling och 
förnyelse men detta väcker dock ibland frågor. 
Snabba projekt och långsiktig politik bryts mot var-
andra i fallstudier om organiseringens betydelse 
för offentlig sektor.

Vid världens ände 
Sultanens sändebud och hans berättelse 
om 1700-talets Sverige
Joachim Östlund
ISBN 978-91-88661-99-9 • 2020
Ett osmanskt sändebud besöker Stockholm år 
1733. I en rapport skriver han om sina intryck av 
landet ”vid världens ände”. Utifrån rapporten åter-
skapas besöket och ger oss en färgstark och unik 
inblick i osmanskt tänkande.

Att samverka i kris 
Vanliga människor i ovanliga situationer
Sara Bondesson, Fredrik Bynander & Helena 
Hermansson 
ISBN 978-91-88909-42-8 • 2019
I akuta krissituationer ställs vi inför olika ut-
maningar och dilemman. Boken skildrar verkliga 
situationer som terrordåd och skogsbränder, och 
förf attarna visar pedagogiskt på de problem som 
kan uppstå vid samverkan i krissituationer. 

Backlist
För tidigare års utgivning besök vår hemsida 
www.nordicacademicpress.se

E-böcker
Alla nya böcker och merparten av vår backlist 
finns som e-böcker. De finns att köpa i internet-
bokhandeln. Om du har problem med att hitta 
en titel, kontakta oss på
info@nordicacademicpress.com

www.nordicacademicpress.com

Litteraturvetaren Björn Apelkvist 
har själv flyttat – först från 
Fin land till Sverige, senare till 
Rumänien – och graviterat nära 
och fjärran mellan tre olika länder 
och kulturer. Han disputerade i 
Lund 2005 på Moderskonflikten i 
Lars Noréns åttiotalsdramatik och 
har sedan 2006 varit lektor i 
svenska och litteratur vid Buka-
rests universitet.
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L itteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existen-
tiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser 
av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro.  

I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migra-
tionssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. 
De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde 
och eftertraktad frihet.

Vilhelm Mobergs Din stund på jorden är en försoningsfull 
meditation över att migrationen i sig aldrig i verklig mening 
kan omdefiniera en människas livshistoria. I Kallifatides 
essä   bok Ett nytt land utanför mitt fönster framträder också  
ett klarsynt bejakande av möjligheterna att skönja oväntade 
nyanser genom främlingskapets hypersensibla medvetenhet.  
I Khemiris Montecore är migrantens utanförskap utmejslat mot 
en mer samhällelig botten, där en positiv frigörelse kan anas 
hos barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samtidigt 
utgör en växande frustration, förtvivlan och aggression hos 
Khemiri ett tema som minner om farliga reaktioner på makt-
löshet i socialt utsatta områden i dagens Europa. 

Boken bjuder till nyttig eftertanke med sina fascinerande 
nyanser på främlingskap som känsla och konkret verklighet.
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istorians have long been interested in know
l edge—its nature and origin, and the circum
stances under which it was created—but it has 

only been in recent years that the history of knowledge 
has emerged as an academic field in its own right. 
 
In Circulation of Knowledge, a group of Nordic scholars  
ex plore a range of theoretical and methodological 
approa ches to this new and exciting area of historical 
research. The question of knowledge in motion is central 
to their investigations, and especially how knowledge is 
transformed when it circulates between different societal 
arenas, literary genres, or forms of media.
 
Reflecting on twelve empirical studies, from sixteenth 
century cartography to sexology in the 1970s, the  
authors make a significant contribution to the growing 
international research on the history of knowledge.
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he history of knowledge is a dynamic field of 
research with bright prospects. In recent years  
it has been established as an exciting, forward 

looking field internationally, with a strong presence in 
the Nordic countries.
 
Forms of Knowledge is the first publication by the Lund 
Centre for the History of Knowledge (LUCK). The volume 
brings together some twenty historians from different 
scholarly traditions to develop the history of know ledge.  
The know ledge under scrutiny here is the sort which 
people have regarded and valued as knowledge in various 
histor i cal settings. The authors apply different perspec
tives to this knowledge, maintaining the historicity and 
situatedness of the production and circulation of know
ledge. 

The book presents the history of knowledge in all its 
rich diversity. The role of knowledge in public life is the 
focus of some chapters, while others concentrate on 
the impor tance of knowledge for individuals or local 
communities; some chart the realities of academic or 
systematic knowledge, others consider its existential 
or mundane dimensions. Taken together, they make a 
signi ficant contribution to the theoretical, conceptual, 
and methodological advances in the field.

of Know
ledge
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Gustav Holmberg är docent i idé- och 
lärdomshistoria, verksam vid Institu-
tionen för litteratur, idéhistoria och 
religion, Göteborgs universitet. Hans 
forskning har mestadels behandlat 
modern astronomihistoria men också 
livsmedels teknologi, framtidsstudier, 
astrobiologi och historiebruk. 

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lär-
domshistoria, verksam vid Institutionen 
för litteratur, idéhistoria och religion, 
Göteborgs universitet. Som forskare har 
han tidigare ägnat sig åt den svenska 
populärvetenskapens historia, men på 
senare år har han rört sig alltmer mot 
astronomi historien.

Tillsammans arbetar författarna på en 
större studie av svensk amatörastronomi 
under 1900-talet.
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Omslagsbild: Trasig klocka utanför Gävle

järnvägsstation, 1930-tal. Gävleborgs 
länsmuseum. Okänd fotograf.
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Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, 
men börjar man fördjupa sig i den visar den sig snart vara 
allt annat än enkel. För inte så länge sedan � ck svenskar-
na hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegra� id och 
navigationstid. Att vi idag slipper denna röra går tillbaka 
på en rad nationella och internationella överenskommel-
ser som slöts decennierna runt sekelski� et 1900.

I Tid för enhetlighet presenterar vetenskapshistorikerna 
Gustav Holmberg och Johan Kärnfelt hur behoven av 
gemensam tid växte med de tekniska nyheter som kräv-
de samordning med tidtabeller och nationell standard. 
Sommartiden, som infördes första gången 1916, är bara 
ett exempel på de gemensamma idéer som introducera-
des – lika omdiskuterad då som idag. Men hur mättes 
tiden och hur spreds de enhetliga angivelserna förr? Och 
hur kommer det sig att vi har just den tid vi har idag?
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Martin Nykvist

Homosocialitet, maskulinitet  
och religion hos Kyrkobröderna, 

Svenska kyrkans lekmanna- 
förbund 1918–1978

Alla 
mäns 

prästa-
döme

nordic academic press

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entu
siastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid 
ett möte i Stockholm på temat ”Männens uppgift i arbetet 
för Guds rike” våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och 
ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika 
anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på 
söndagarna däremot gapade deras platser tomma i kyrk
bänkarna. Detta var en av insikterna som låg till grund för 
bildandet av Kyrkobröderna, ett lekmannaförbund vars 
främsta uppgift var att råda bot på manfallet och försöka 
hejda vad medlemmarna såg som en pågående feminise
ring av Svenska kyrkan.
 
I Alla mäns prästadöme visar Martin Nykvist hur lekmän 
i Svenska kyrkan organiserade sig för att motverka sam
hällets sekularisering. Det var en strävan som inkluderade 
både demokratisering i form av ökat inflytande för lek
männen och skapandet av patriarkala hierarkier i kyrkan. 
Genom att tillämpa nya teorier på ett tidigare outforskat 
material utgör boken ett bidrag till det växande forsk
ningsfältet om kristen manlighet.
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Martin Nykvist är kyrkohistoriker  
vid Centrum för teologi och religions
vetenskap, Lunds universitet. I sin 
forskning intresserar sig Nykvist för 
frågor om genus och kyrkans relation 
till det om givande samhället. Alla 
mäns prästa döme är hans doktors
avhandling.

Omslagsbilder: material och 
tidningsklipp ur samlingarna. 
Dokumentfoto: författarna

Omslag: Anette Rasmusson

Nordic Academic Press
Box 148
221 00  Lund
www.nordicacademicpress.se

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av 
migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till 

ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om 
migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del 
av det nationella kulturarvet?

I Migration och kulturarv undersöker historikerna Malin Thor Tureby 
och Jesper Johansson hur kulturarvsinstitutioner – med Nordiska 
Museets arkiv som exempel – har inkluderat och exkluderat de 
invandrades berättelser och erfarenheter i kulturarvet.

Ett kulturarv skapas när någon bestämmer sig för att värdera något 
som betydelsefullt att dokumentera eller bevara för framtida 
generationer. Vad som utgör ett kulturarv är emellertid inte självklart 
utan förändras och omdefinieras kontinuerligt.

I boken undersöks tre olika samlingar med migrationstema i relation 
till samhällspolitiska debatter om migration och kultur under 
1970-talet till 2010-talet. Vem tog initiativet till de olika dokumen-
tationsprojekten? Vilket inflytande hade de invandrade över hur och 
vilka berättelser som samlades in? Med utgångspunkt i dessa frågor 
visar författarna hur migration som kulturarv ständigt har omför-
handlats, inte bara av kulturarvsinstitutioner och andra aktörer utan 
också av de personer som har bidragit med sina berättelser.

M
igration och kulturarv

Migration och
  kulturarv

Malin Thor Tureby är biträdande 
professor i historia vid Institutionen 
för kultur och samhälle (IKOS), 
Linköpings universitet. Hon har 
en lång erfarenhet av att leda och 
bedriva forskning i historie- och 
tvärvetenskapliga projekt med 
utgångspunkt i oral history om 
kulturarv, minoriteter och migration.

Jesper Johansson är fil. dr 
i historia tillika docent och 
lektor i socialt arbete vid Linné-
universitetet. Han arbetar sedan 
länge i en rad forsknings- och 
samverkansprojekt om migration, 
arbetsmarknad, socialt arbete 
och socialpolitik.
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visar författarna hur migration som kulturarv ständigt har omför-
handlats, inte bara av kulturarvsinstitutioner och andra aktörer utan 
också av de personer som har bidragit med sina berättelser.
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Fashioned 
in the North
Nordic histories, Agents, and 
Images of Fashion Photography

Anna Dahlgren (ed.)
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FASHIONED IN THE NORTH showcases stories of images, 
photographers, publications and institutions that have 
attracted minimal attention outside the local Nordic aca
demic community. The authors of the book examine the 
reasons for, and implications of this underexposure – to 
use a photographic metaphor. The domain of fashion 
photo  graphy studies is widened here and the texts chal  
lenge often takenforgranted ideas of centre and peri
phery in the discipline. The hybridity of this approach 
adds new nuances that enrich the knowledge in the field.

The contributors discuss fashion photography as a trans
national phenomenon, a material object, as medium and 
part of a media system, and as the result of archival 
sys  tems and history writings. They show how in depth 
studies of this kind can offer so much more than focusing 
on but a few agents, iconic images, individual or periodic 
style. Indeed, casestudies like these serve as a prism 
through which we can reveal cultural, social, economic 
and ideological aspects of society as these are reflected 
in fashion photography.
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PETRA SVENSSON  är doktor i  
offentlig förvaltning och verksam 
vid Centrum för kommunstrategiska 
studier, Linköpings universitet.
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Petra Svensson

A llt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga 
sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi
tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som  

exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations
politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning 
för att nå uppsatta mål. Men hur ser det konkreta arbetet och 
förutsättningarna ut för de tjänstepersoner som arbetar med 
frågor som ska samordnas mellan de klassiska ”stuprörs
organisationerna”? Vilka idéer finns om hur den offentliga 
sektorn kan och bör organiseras?

Genom intervjuer och insamlade reflektioner låter forskaren 
Petra Svensson tjänstepersoner i framförallt kommunala och 
regionala organisationer berätta hur de hanterar sin arbets
situation. Krockarna mellan tvärgående och vertikala system 
är frekventa, och skilda lösningar kan generera nya idéer och 
förhållningssätt till styrning. Författaren lyfter fram ett antal 
hållpunkter som kan diskuteras för att förenkla rutiner och 
förbättra resultaten av de tvärsektoriella ansträngningarna. 

Boken är användbar för praktiker och forskare men är mat
nyttig även för studenter som läser ämnen med anknytning  
till offentlig förvaltning och organisation.

Att skapa
helhet i
offentlig
sektor

A
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Tankar om 
tvärsektoriellt arbete
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Innovation och 
projektifiering 
Att styra och leda handlingskapaciteten 
i moderna offentliga organisationer 

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det sam
hälle liga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet 
och näringsliv. De offentliga verksamheternas effektivitet och 
kvalitet ska öka, samtidigt som de ska möta hållbarhetsutma
ningar, stärka rela tionen till sina brukare och medborgare och 
kunna ta tillvara möjligheter som uppstår.

Ofta sjösätts ambitionerna genom tillfälliga projekt och 
forcerade handlingsplaner. Satsningarna är inte sällan externt  
finansierade, nationellt eller på överstatlig nivå. Detta frag
menterade arbetssätt väcker frågor om offentliga organisa
tioners strategiska förmåga att ta sig an nya utmaningar och 
skörda erfarenheterna från tidigare projekt.

I Innovation och projektifiering förmedlar ett antal nordiska 
projekt, organisations och samhällsforskare en unik upp
sättning insikter och råd grundade på fallstudier. De konkreta 
exemplen stöttar och inspirerar läsaren i arbetet med att bygga 
upp en organisa torisk handlingskapacitet.

Boken vänder sig till en bred målgrupp av studenter, fors
kare och företrädare för förvaltning, näringsliv och organisa
tioner som berörs av innovation och projektifiering. Erfaren  
heterna är användbara för alla som vill orientera sig i organise
ringens betydelse för förnyelsen av den offentliga sektorn och 
dess drivande roll i samhällsutvecklingen.
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joachim östlund är lektor i 
historia vid Lunds universitet. Han 
ägnar sin forskning åt kontakterna 
mellan Sverige och Osmanska riket 
och har ett särskilt intresse för 
slaveri, diplomati, kulturmöten och 
kunskapsutbyten.  publicerade 
han den prisbelönta boken Saltets 
pris. Svenska slavar i Nordafrika och 
handeln i Medelhavet 1650–1770.

När sultanens sändebud Mehmed Said Efendi 
äntligen stiger i land i Stockholm sommaren 
 hälsas han av – enligt egen utsago – ”druv-
klasar” av åskådare, kanonsalvor och en ståtlig  
kortege. Resan hade tagit mer än ett halvår och 
hemma i Istanbul rådde politisk oro efter att 
den reformvänlige och tulpanälskande sultanen  
Ahmed III störtats.

Historikern Joachim Östlund återskapar atmo-
sfären och miljön kring Saids besök ”vid världens  
ände” och levandegör detaljerna i smått och 
stort. Visitens officiella syfte var att säkra åter-
betalningen av skulder som Karl XII ådragit sig 
i Bender, men Said var också ivrig att inhämta  
kunskap om samhälleliga innovationer och 
odla nya bekantskaper. 

I en så kallad sefaretnâme – en diplomatisk rapport  
– ger Said ord åt sina förhoppningar om ett 
osmanskt politiskt och kulturellt närmande till 
Europa. Östlunds närläsning av Saids text och 
resa ger en unik inblick i osmanskt tänkande 
och smakprov på konsten att navigera i en värld 
bortom den egna.
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”Scenen som skildras stärker och be-
kräftar den bild som Said byggt upp i 
sin berättelse om resans gång, det vill 
säga bilden av Sverige och Norden som 
en region formad av isande väderlek. 
Vintern beskrivs som så pass påtaglig för 
regionen att den även kräver utrymme 
mitt under sommarmånaden juni. 
Denna nordliga nyckfullhet vill Said 
förmedla som något annorlunda och 
häpnadsväckande. I den fascinerande 
scen han målar upp ger han även plats 
åt ”den andre”, det vill säga svensken. 
Detta blir också det första tillfället 
då den andre, främlingen, talar. Mot 
bakgrund av vad som precis inträffat blir 
de första orden också smått komiska, 
när Said menar att svenskarna – mitt i 
det isande eländet – ofta förklarar: ’Nu 
kommer sommaren.’ Uttalandet följs 
upp av en replik från Said som rimligen 
måste kunna liknas vid osmansk humor. 
Said menar att inte en enda dag under 
hans vistelse i Sverige kunde liknas vid 
ett ’sommarväder’.”

Ur kapitel  ”Vid världens ände”
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Subsidier

V ad händer med prestige och den inrikespolitiska de-
batten när en stat tar emot ekonomiska bidrag för att 
ställa upp med soldater i krig? Sveriges deltagande 

bland annat i det 30-åriga kriget var helt avhängigt finansiellt 
stöd – subsidier – från Frankrike. Detsamma gällde under kri-
gen på 1670-talet och mitten av 1700-talet. I Subsidier berättar 
Svante Norrhem om det ekonomiska beroendet som Sverige 
stod i under så lång tid - särskilt gentemot Frankrike. Hur kom 
detta att påverka den svenska staten, militären och det svenska 
samhället?

Sveriges kapacitet att föra krig och att försvara sitt territorium 
var under större delen av 1600- och 1700-talen tätt förknippad 
med Frankrikes vilja att betala subsidier. Bidragen syftade till 
att i första hand möjliggöra militära aktioner, men också till att 
upprätthålla svensk försvarsförmåga genom stöd till fästnings- 
och skeppsbyggen. Under inte mindre än 90 av de 166 åren mel-
lan 1631 och 1796 tog Sverige emot subsidier av Frankrike, och 
somliga år även av andra stater som England, Nederländerna, 
Spanien och det Osmanska riket. Detta satte förstås spår i riks-
dagsdebatter, förhandlingar och i den nationella maktbalansen.

Svante Norrhem är docent och 
universitetslektor i historia vid His-
toriska institutionen i Lund. Han 
har tidigare gett ut  Kvinnor vid 
maktens sida (2007), Ebba Brahe. 
Makt och kärlek under stormakt-
stiden (2007), Christina och Carl 
Piper (2010) och Flattering Alli-
ances. Scandinavia, diplomacy 
and the Austrian-French balance 
of Power 1648–1740 (tillsammans 
med Peter Lindström, 2013).
Han har studerat informella politis-
ka strukturer under 1600- och 
1700-talet särskilt om lägre statst-
jänstemäns politiska inflytande och 
om kvinnors möjligheter att utöva 
politisk makt centralt och loka-
lt. Han fick utmärkelsen Hertig 
Karls pris (2011) för sitt populär-
vetenskapliga författarskap.
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I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta 
krissituationer ställs inför olika samarbets problem 
och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär 
form och illustrerar inlevelsefullt mellan mänskligt 
samspel i krislägen. Berättelserna följs av analyser 
och teoretiskt för  ankrade resonemang där författarna 
kartlägger och be lyser problematik och trångmål 
som uppstår under kritiska omständigheter.

Stoffet i skildringarna är empiriskt material från 
verk liga situationer som terrordåd och skogsbränder, 
och författarna har lagt sig vinn om att på ett peda
gogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå  
i krissituationer. De analyserar händel seförloppen 
med hjälp av forskningsrön och be skriver också det 
svenska förvaltningssystemets betydelse för respek
tive krissituation. På så vis får läsaren även med sig 
kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. 
Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och 
andra med intresse för krishantering, krisberedskap 
och samverkan.

Att samverka 
i kris
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Vanliga människor 
i ovanliga situationer

Sara Bondesson, Fredrik Bynander 
& Helena Hermansson
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Sara Bondesson är statsvetare och 
postdoktor på Försvarshögskolan i 
Stockholm. Sara forskar om kata strof
hantering i relation till frågor om rätt 
  visa, identitet och makt. 

Fredrik Bynander är statsvetare vid 
Försvarshögskolan där han är chef  
för Centrum för totalförsvar och sam 
hällets säkerhet. Han har forskat om 
krishantering, ledarskap och säkerhet  
i tjugo år.

Helena Hermansson är statsvetare 
och arbetar som biträdande lektor  
på Försvarshögskolan i Stockholm. 
Helena forskar bland annat om 
samverkan i samband med hantering 
av katastrofer.

Omslag: Lönegård & Co
Omslagsbild: Kollage Lönegård & Co

Nordic Academic Press
Box 148
221 00 Lund

www.nordicacademicpress.com

www.nordicacademicpress.com NA
PRESS

Att_samverka_i_kris.indd   1-5 2019-11-19   14:09

Det villrådiga samhället 
Kungliga Vetenskapsakademiens politiska 
och ekonomiska ideologi, 1739–1792
Mathias Persson
ISBN 978-91-88909-44-2 • 2020
Vetenskapsakademien var en viktig institution i 
1700-talets Sverige. Den befann sig i samhällets 
mitt. Här analyseras akademins politiska och eko-
nomiska synsätt och relation till makten, från grun-
dandet till Gustav III:s död.
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