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Välkommen till jubileumsåret och utgivningen 
2021–2022! 
Förlaget har hälsan trots pandemier och tidvis tuffa 
lägen – som så många med oss fått utstå. Den en
ergi vi får av vårt starka nätverk av idoga och drivna 
forskare är ovärderlig. I år har de även gett oss 
möjlighet att göra extra lustfyllda böcker – bildtäta 
och mer publikt inriktade, som Friktion exempelvis.

Kärnan i vårt värv, att kanalisera vetenskap, 
består och vi har också en gedigen lista med 
andra, mer typiska, utgåvor i år som Polarisering 
med idéhistoriska perspektiv på djupa konflikter, 
eller en djupanalys av serietecknade tolkningar av 
litterära klassiker i Afterlives. 

Efterfrågan på vetenskaplig granskning växer. 
Vårt samarbete med plattformen Kriterium har bli
vit ännu starkare, och vi samverkar fortsatt också 
kring den granskade utgivningen från den militär
historiska avdelningen på Försvarshögskolan – 
Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen 
är ett resultat av den.

Ett av de bästa skälen att ägna sig åt det vi gör 
är att kunna spegla samtidsfrågor och bidra med 
nyanser i debatterna. Att få ge ut samhällsnära 
böcker som Plats för vem? om betydelsen av 
arbete, eller om de djupt mänskliga frågeställning
arna i Screeningens mångsidighet är både kul och 
angeläget.

Så välkommen till ännu ett rikt och tänkvärt år – 
med allt det där extra som ett jubileum har med sig 
(läs mer på sidan 8)!

Annika Olsson
Förlagschef

Läs mer om utgivningen och registrera dig 
för NAP:s nyhetsbrev på vår webbsida 

www.nordicacademicpress.se
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HÖGAKTUELLT

Vad får vi egentligen veta när vi genomgår medicinsk screening? Hur upplever vi erbju-
dandet om testning eller att genomgå screening?

Det är några av frågorna som diskuteras i Screeningens mångsidighet. Texterna ut-
går från såväl människors erfarenheter av screening som forskning och vetenskapliga 
diskussioner. Skribenterna gör nedslag kring exempelvis nationella screeningprogram 
som mammografi och gynekologiskt cellprov, men också screening för prostatacancer, 
kognitiv svikt och covid-19. Även hälsoenkäter som screeningverktyg och screening av 
genetiska anlag som kan leda till sjukdom hos barn lyfts fram.

I sina studier belyser författarna existentiella, etiska och socio-kulturella aspekter av 
olika screeningpraktiker. De visar på utmaningar som oro, osäkerhet, hur risk skapas 
och vad den gör med en människa. Tankar kring screeningens tidsmässiga perspektiv 
och den väntan som uppstår blir viktiga.

Författarna är alla verksamma inom medicinsk humaniora som undersöker män-
niskors sjukdomserfarenheter och vardagliga möten med medicinska praktiker. I den 
här boken fokuserar de vad screening gör med oss som individer och vilka utmaningar 
vårt samhälle ställs inför i det sjukdomsförebyggande arbetet.

Medverkande: Martin Gunnarson, Bjørn Hofmann, Ericka Johnson, Lisa Lindén, 
Sofia Morberg Jämterud, Marit Solbjør, Anette Wickström och Kristin Zeiler.

Hårdband • juni 2022
187 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-86-2
e-bok 978-91-88909-87-9

Screeningens mångsidighet
– dess möjligheter och utmaningar 

Anette Wickström, Sofia Morberg 
Jämterud & Kristin Zeiler (red.)

Förväntan är stor på att  
screening ska kunna upp-
täcka och därmed också 
förhindra framtida sjukdom 
[...] Men att väga nytta mot 
risk är inte enkelt.
ur inledningen

”
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HISTORIA

Liv i rörelse
Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900–1950
Tobias Karlsson & Christer Lundh (red) 
Att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och så 
småningom lämna arbetsmarknaden är centrala händelser i allas liv. 
Trots detta lyfts växling arna mellan livets faser sällan fram i traditio-
nella histo rieböcker.

I Liv i rörelse undersöker några forskare i ekonomisk historia lev-
nadsbanor och rörelsemönster hos invånare i den mogna industri-
staden Göteborg mellan 1900 och 1950. Med hjälp av mantalskonto-
rets register har skribenterna följt ett slumpmässigt urval göteborgare 
över tid, och presenterar här nya resultat av sin forskning.

Hur såg övergången från ungdom till vuxenliv ut för stadens in-
vånare och vid vilken ålder nådde de sina högsta inkomster? I vilken 
utsträckning bytte de bostä der, arbetsplatser och yrken? Hur stor var 
inflyttningen till Göteborg och hur snabbt integrerades de inflyttade på 
den lokala arbetsmarknaden? Författarnas frågor till materialet är ny-
ansrika och svaren ger en djuplodande inblick i hur folk ”hade det” då.

Hårdband • feb 2022
292 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-94-7
e-bok 978-91-88909-95-4

Hårdband • dec 2021
359 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-07-2
e-bok 978-91-89361-08-9

När tiden byttes ut
Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906
Svenbjörn Kilander
Vad hände i byarna då ”timmerfronten” nådde norra Jämtland vid 
1800-talets mitt? Hur påverkades människorna i Alanäs, Frostvikens 
och Ströms socknar när deras agrara samhällsstruktur utmanades av 
industrialismens krafter?

I När tiden byttes ut granskar historikern Svenbjörn Kilander han-
deln med skog och egendomar i åtta byar mellan 1850 och 1906. Med 
transaktionerna som fond belyser han också lokalpolitiska konse-
kvenser av skogsnäringens hastiga expansion. Bakom utvecklingen 
anas den svenska staten som alltmer reglerade de privata villkoren. 
Kilanders analys visar att den populära bilden av ”baggböleriet” som 
orsak till den ekonomiska omvälvningen är kraftigt förenklad.

Kilander beskriver konkret samtliga avverkningsrätter, överlåtelser 
av fastigheter och krediter mot inteckning i fast egendom i byarna. 
Resultatet är samtidigt en skildring av det norrländska inlandets 
omvandling under den tid då det svenska industrisamhället fick allt 
fastare konturer. På ytan var förändringarna små, likväl stöptes lokal-
samhällena om i grunden. Studien är tankeväckande och utgör en 
grund för diskussioner om strukturförändringar i samhället med lo-
kala, regionala och slutligen nationella konsekvenser.

Katalog kategorier.indd   4Katalog kategorier.indd   4 2022-07-15   14:45:462022-07-15   14:45:46



5

HISTORIA

Välfärdens vägar
Organiseringen av vägunderhållet i Sverige 1850–1944
Erik Lindberg
Vem bör sköta landets vägar? Det vi idag ser som en självklarhet 
att staten ansvarar för vägnätet är i själva verket en ovanlig lösning.

Från medeltiden fram till 1920-talet sköttes vägunderhållet på 
den svenska landsbygden av fastighetsägarna. Det utgjorde en del av 
deras skattebörda. I ett internationellt perspektiv var det en okon-
ventionell modell: ett system som var extremt decentraliserat och 
ansvaret delades av hundratusentals personer.

Men vägar som inte underhålls förfaller snabbt och vägunderhål-
let i början av 1900-talet utpekades under lång tid som den svenska 
vägadministrationens akilleshäl. År 1944 övertog därför staten an-
svaret för samtliga allmänna vägar, och även det är sällsynt interna-
tionellt sett. Dessförinnan hade det kommunala självstyret priorite-
rats framför försöken att förbättra vägarnas kvalitet generellt.

I Välfärdens vägar granskar historikern Erik Lindberg hur svårt 
det var att reformera underhållssystemet till följd av ett långtgå-
ende individuellt och lokalt självbestämmande. Många förändringar 
kunde blockeras av enskilda individer eller lokalsamhällena. Förstat-
ligandet av vägnätet 1944 var ett drastiskt mått för att helt frikoppla 
vägarnas underhåll från lokala intressen.

Hårdband • juni 2022
164 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-25-6
e-bok 978-91-89361-26-3

Våra historiska arkiv
En slumrande skatt
Claes Westling 
Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det 
rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare 
böcker har fokus legat på ett område eller delar av det arkivmate-
rial som finns att tillgå. Äntligen kommer här en översikt som visar 
vilken generös resurs våra ovärderliga arkiv är och tar ett grepp om 
skilda ämnesområden och vilka material som återfinns i olika arkiv.

Historikern och arkivarien Claes Westling riktar sig till alla med 
ett intresse för historisk forskning, lärare och studenter på alla ni-
våer, journalister, arkeologer, kulturarbetare samt släkt- och hem-
bygdsforskare. Författarens ambition är att boken ska vara ett stöd 
för dem som redan använder våra arkiv men också att tjäna som en 
inspiration och bjuda in nya användare. Det blir allt vanligare att ar-
kivforskning bedrivs uteslutande digitalt med hjälp av de arkiv som 
finns tillgängliga på internet, men en överväldigande stor del av våra 
historiska arkiv finns endast i form av pergament och papper – en 
slumrande skatt som bara väntar på att upptäckas.

Hårdband • juli 2022
180 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-46-6
e-bok 978-91-88909-47-3
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Stormaktsskärgård
Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm
Niklas Eriksson

Under 1600-talet utvecklades Sverige till en militär stormakt samti-
digt som internationella kontakter och handelsutbyte vitaliserades. 
I stormaktens mitt, omgärdat av tusentals svårnavigerade öar, skär 
och lömska undervattensgrynnor låg Stockholm. Härifrån admini-
strerades landets moderniserade och effektiviserade förvaltning av 
skatter och tullar för de skepp som utgjorde kontakterna med utlan-
det. Farlederna genom skärgården kantades av en brokig och stän-
digt föränderlig bebyggelse som till största delen bestod av skepp.

Spåren efter segelfartygen försvann från havsytan så snart kölvatt-
net lagt sig, och Stockholms skärgård framstår idag i det närmaste 
som ett orört naturlandskap. I Stormaktsskärgård berättar arkeologen 
Niklas Eriksson hur staten omformade farlederna och skapade för-
utsättningar för handelssjöfarten att röra sig bland skären. Eriksson 
skildrar en landskapshistoria i gränslandet mellan stormakten och 
det öppna havet, berättad utifrån reseskildringar, kartor, fornläm-
ningar, bilder, skeppsvrak och annat källmaterial.

Hårdband • jan 2022
257 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-05-8
e-bok 978-91-89361-06-5

Från Savolaxbigraden till Särskilda 
skyddsgruppen
Svenska specialoperationer och specialförband från 
medel tid till 1995
Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar 
Åselius
Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som special-
förbanden. I den här boken får vi dock en grundlig inblick i verklig-
hetens svenska specialoperationer och aktiviteter alltifrån medeltiden 
till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet 
specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Bland föregångarna till dagens specialförband hittar vi 1700-talets 
jägare, svenska kosacker, underrättelseagenter och kalla krigets olika 
jägarförband. Historien om dessa kan göras lång, men tyngdpunk-
ten här ligger på tiden för det andra världskriget och kalla kriget.

Författarna berättar om aktörer som finska offi cerare i den gemen-
samma krigsmakten före 1809, eller militär reformatorn Hugo Raab 
och de frivilliga i Danmark 1864. Viktiga roller hade även de ano-
nyma underrättelseoperatörerna under första världskriget och kalla 
kriget, men även i vidare kretsar välkända personer som språkvetaren 
Gunnar Jarring samt överbefälhavare som Bengt Gustafsson.

Hårdband • juli 2022
350 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-27-0
e-bok 978-91-89361-28-7
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Facing the Sea
Essays in Swedish Maritime Studies
Simon Ekström & Leos Müller (red.)
Havet har flera ansikten – ofta rofyllt och välkomnande, men också 
våldsamt och dödsbringande. I årtusenden har havet varit en scen 
för liv, handel och krig och misslyckanden.

I Facing the Sea får vi ta del av svenska erfarenheter av havet. 
Vi får läsa om smugglare från Åland, brittiska kapare som beslag-
tar svenska skepp och marinofficerare som kämpar för flaggans 
heder. Vi ser också vad en katastrof till sjöss eller bärgandet av ett 
skeppsvrak kan berätta om samhället i dåtid och nutid, och varför 
allt fler människor väljer att begrava sina anhöriga till sjöss. Rösterna 
av barn som i krigstid tagit den farliga flyktvägen över Östersjön ger 
ytterligare en dimension till innehållet.

Facing the Sea har författats av elva forskare som tillsammans re-
presenterar ett axplock av den forskning som bedrivs vid Centrum 
för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet. Förfat-
tarna är historiker, etnologer och marinarkeologer med koppling till 
forskningscentret.

Hårdband • aug 2021
292 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-03-4
e-bok 978-91-89361-04-1

Sjömakt och sjöfolk
Den svenska flottan under 500 år
Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar
I juni 1522 seglade ett antal inhyrda fartyg från Lübeck in i Slät baken i 
Östergötland. Deras ankomst blev startskottet för den statliga svenska 
örlogsflottan. Under de 500 år som gått sedan dess har flottan verkat 
under de mest ombytliga förhållanden. Teknikskiften och föränder-
liga politiska landskap har tvingat fram anpassningar till ständigt nya 
förutsättningar. 

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över sek-
lerna – en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. 
Här skildras såväl klassiska sjöslag som konvojer, transporter och pat-
rulleringar. Fartygstyper passerar revy: linjeskepp, monitorer, ubåtar, 
och kustkorvetter. Alla utgör de sin tids svar på hur sjökrig förs mest 
effektivt. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och ver-
kat inom flottan som befäl, sjömän, varvsarbetare, lotsar eller karto-
grafer och även deras familjemedlemmar. 

Sjömakt och sjöfolk är den första skildringen av den svenska ör-
logsflottans historia sedan 1940-talet som baseras på omfattande ny 
forskning. Stoffet återges livfullt av historikerna AnnaSara Hammar 
och Lars Ericson Wolke, båda med djup kunskap i marin historia.

Halvklotband • maj 2022
448 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-23-2
e-bok 978-91-89361-24-9
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25 år och vilken rolig resa! Nordic Academic Press har haft en jämfö
relsevis stabil tillvaro i den föränderliga förlagsvärlden sedan vi senast 
jubilerade. Vi har blivit självständiga och biter oss fast i målsättningen 
att ge ut böcker av högsta kvalitet och tillgänglighet på alla sätt. 

Sedan jubileet 2013 har vi ökat utgivningen från 10 till 17 titlar i ge
nomsnitt per år, så vi har publicerat ytterligare drygt 170 fysiska böcker. 
Vi har därmed uppåt 350 titlar i vår lista! Det är en imponerande mängd 
när en betänker det arbete som forskare och skribenter lagt ned i sina 
verk. Numera lägger vi även som regel till eversioner av varje titel, och 
vi gör nyutgåvor i form av beställningstryck av titlar som tar slut i lager. 

Vi ger ut fler monografier än antologier idag – 64 % av böckerna se
dan 2013 är författade av en ensam upphovsperson. Vi fortsätter också 
att få fram ungefär en avhandling per år – ett lagarbete med målmed
vetna doktorander som tar sina första steg i sin forskargärning. His
torieämnet dominerar den gruppen, men bland dem finns även titlar i 
arkeologi, konst och religionsvetenskap bland dem.

De djuplodande antologierna med flera skribenter som samlas i syn
teser av specifika ämnen gillar vi också skarpt. De utmärker sig i peer 
reviewhänseende: av de 18 titlar som vi gett ut i vår serie Checkpoint 
är 11 just antologier – ett tecken på skickliga ämnesredaktörer!  

Kul är att vi får jobba med forskare och författare från alla Sveriges 
lärosäten. Projekten i Stockholm, Linköping och Lund återkommer 
ofta, men även exempelvis Linnéuniversitetet, Karlstad och Örebro gör 
inspel, och ett och annat samnordiskt projekt har blivit verklighet.

Bland utgivningslinjerna har vissa fördjupats, som arbeten kring mu
seer och deras funktioner eller böckerna om skolans alla egenheter. 
De samhällsnära studierna med inskott från sociologi och urban miljö 
är också ett spår som har gjort avtryck. Och förstås: alla nyanser av 
historia ryms i vår katalog precis som förut. 

Vi ser också med stolthet tillbaka på förlagets historia, och poäng
terar gärna att vi är tacksamma för det nära samarbete med kunniga 
forskare och skribenter vi har. Utan er och era gärningar ingen veten
skaplig utgivning eller Nordic Academic Press.

Tack alla vänner för de år som hittills gått – vi jobbar träget vidare 
med att sprida kunskap för fördjupande samtal!

25 år med ett förlag i farten!
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Fostran i purpur
De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning
Andreas Hellerstedt
Hur utbildades de svenska kronprinsar som sedan kom att få så-
dan betydelse för vår historia? Här beskriver idéhistorikern Andreas 
Hellerstedt idéer om bildning och fursteuppfostran som de prakti-
serades av Emund Gripenhielm och Andreas Nordenhielm, som var 
prinsarnas främsta lärare. Hellerstedt undersöker samtida källtexter, 
avhandlingar och kringmaterial som låg till grund för undervis-
ningen. Många av dessa texter har märkligt nog aldrig uppmärksam-
mats av forskningen – materialet har varit lågprioriterat och mindre 
tillgängligt då det till största delen är skrivet på latin.

Materialet ger en ny bild av det fursteideal som de två prinsarna 
skulle uppfostras att leva upp till: förebilder som Alexander den 
store och Julius Caesar. Men texterna framställer envåldshärskarna 
som redan av naturen särskilt begåvade vilket ger upphov till en 
intressant pedagogisk problematik: varför behöver de utbildning om 
de har dessa naturliga gåvor? 

Texternas politiska ideologi är jordnära och inriktad på statsnytta. 
Moraliska hänsyn kan underordnas ”hjältens” beslut eftersom han 
med sitt ovanliga förnuft kan bedöma sådant andra inte förstår och 
därför med rätta kan sätta sig över konventionell moral.

Hårdband • nov 2022
224 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-43-0
e-bok 978-91-89361-44-7

Moderniteten som framgång och tragedi
En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal
Mattias Hessérus, Karin Kvist Geverts, Pontus 
Rudberg & Malin Thor Tureby (red.)
Vilka uttryck tog sig modernitetens födelse i Sverige? Hur ser för-
bindelsen ut mellan folkmord och kultur? Och hur återskapar histo-
rikern förlorade historiska erfarenheter?

I Moderniteten som framgång och tragedi undersöker tjugosex fors-
kare ett motsägelsefullt och dynamiskt 1900-tal. Utifrån skilda per-
spektiv behandlar antologins författare ämnen som kulturhistoria, 
judaistik, minnesforskning och historieskrivandet som konst och 
metod.

Med det svenska folkhemmets skenbara idyll och det stormiga 
Europas komplexa verklighet i fokus besvarar den här antologin frå-
gor om vad moderniteten inneburit för människan som individ och 
samhällsvarelse. Och vad det betyder att vara modern.

Hårdband • juni 2021
330 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-02-7
e-bok 978-91-89361-10-2
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Några ögonblicks förundran
Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 
1770–1880
Leif Runefelt
Ben Raphilo var en man som kunde vika ihop sig själv och stoppa 
in sig i en påse. Han var en av hundratals personer som åkte runt 
i 1800-talets svenska städer och erbjöd några ögonblicks förundran 
– ett magiskt avbrott i det vanliga livet. Han var en del av en under-
hållarkultur med särskilda förutsättningar. Vi får i boken bekanta 
oss med underhållningsgenrer såsom magi, menagerier, panoramor, 
vaxkabinett och akrobatik och får en överblick över den förunderliga 
värld som var 1800-talets underhållning. 

Med utgångspunkt i underhållarnas annonser i svensk press un-
dersöker Leif Runefelt hur marknaden för förundran såg ut i Sverige. 
Han vill visa att aktörerna stundom kunde åtnjuta en ganska hög 
status och uppskattas, inte bara av marknadspubliken utan också av 
städernas borgerskap. De här konstutövarna var oftast verksamma 
på marknader men de var inga enkla marknadsgycklare utan skick-
liga yrkesmän och yrkeskvinnor som lika gärna kunde uppträda i 
rådhusen. Genom sin förmåga att med sina egna kroppar, djur eller 
föremål visa upp företeelser som gick långt bortom småstädernas 
vardag lyckades de locka både hög och låg – en demokratisk nöjes-
form i ett hierarkiskt land.

Hårdband • okt 2022
352 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-35-5
e-bok 978-91-89361-36-2

Checkpoint är Nordic Academic Press serie för sakkunnig   granskade böcker. I 
samarbete med Kriterium – en nationell plattform för peer review – genomförs 
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
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LITTERATUR- & KONSTHISTORIA

Swedish Art Historiography
Institutionalization, identity, and practice
Britt-Inger Johansson & Ludwig Qvarnström (red.)
Svensk konsthistoria som ämne har varit i ständig förändring och 
expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för 
drygt hundra år sedan. Konstmuseiväsendet utvecklades parallellt 
med den vetenskapliga grenen och gick från ett enda Nationalmu-
seum i Stockholm till flera regionala och lokala museer med konsten 
i blickpunkten som objekt och upplevelse.

I denna antologi – den första översikten på mer än tjugo år – för-
djupar sig skribenterna inte bara i förståelsen för ämnets tidiga for-
mering utan undersöker ämnets nuvarande identitet och utveckling. 
De medverkande ger exempel på hur konstvetenskaplig forskning 
och undervisning bedrivits på lärosätena men också i helt andra mil-
jöer som Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum eller Skissernas 
museum. Bokens 24 författare tillhör alla olika institutioner, forsk-
ningsfält och generationer och ger en mångfacetterad bild av det 
förflutna och det kommande. 

Hårdband • nov 2022
240 s • 210 x 297 mm
978-91-89361-17-1
e-bok 978-91-89361-18-8

Afterlives
Scandinavian classics as comic art adaptations
Camilla Storskog
I Afterlives undersöker litteraturvetaren Camilla Storskog hur nord-
iska litterära klassiker omtolkats till tecknade serieversioner. Med 
sin genomgång visar hon hur litterära stycken, drama och film har 
rört sig kors och tvärs över språk- och mediegränser till nya tider 
och kulturella sammanhang. Serieformen har tidigare negligerats i 
forskningen och författaren vill lyfta fram denna visuella form med 
dess estetiska, tekniska och narrativa specialiteter i fokus.

Storskog visar hur mästerverk av H.C. Andersen, Ingmar Berg-
man, Karen Blixen, Karin Boye och Henrik Ibsen, gjorts om till 
tecknade serier skapade av internationella konstnärer. Välkända 
tecknare som Guido Crepax, Pierre Duba, Bim Eriksson, Cinzia 
Ghigliano, Peter Madsen och Bo ”Bovil” Vilson dyker upp. Förfat-
taren skapar en teoretisk och metodologisk ram för intersemiotisk 
översättning och bidrar genom det till fältet av adaptionsanalytiska 
studier. Samtidigt betraktar hon bildberättelserna i sin egen genre 
genom att fokusera på seriemediets specifika tillgångar och format 
vilket blir en spännande resa i visuell berättarteknik.

Hårdband • nov 2022
240 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-12-6
e-bok 978-91-89361-13-3
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MUSEUM & KULTURARV

Föremål på flykt
Mirja Arnshav & Anneli Karlsson
När andra världskriget drabbade Baltikum satte tusentals flyktbåtar 
kurs mot Sverige. Ombord på dessa båtar fanns inte bara människor, 
utan också väskor och bylten som packats med allehanda saker. 
Foto album, silverbestick, dopklänningar, böcker och nallebjörnar 
fick för första gången gunga på Östersjöns vågor, tillsammans med 
fiskegarn, kompasser och ibland även skjutvapen. 

I Föremål på flykt får dessa ting, sparade i byrålådor och på vindar 
runt om i landet, bli vägvisare till vad som i estnisk och lettisk hi-
storieskrivning har kallats den stora flykten. Minnessakerna speglar 
enskilda människors öden i det ockuperade Baltikum, men också 
delade minnen och erfarenheter av flykt. De bär på berättelser om 
hopp och förtvivlan, om vardag och strapatser och om saknad och 
överlevnad i tider av ofred och uppbrott. Som små men färgstarka 
pusselbitar utgör föremålen ett viktigt bidrag till migrationens hi-
storia och bildar ett unikt kapitel i Östersjöns historia. 

Halvklotband • maj 2022
160 s • 205 x 255 mm
978-91-89361-15-7
e-bok 978-91-89361-16-4

Friktion
Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet
Eva Silvén
Nordiska museets samiska samlingar har en lång och sammansatt 
historia. I blickfånget för den här studien står perioden 1930–70, en 
tid av modernisering, samisk mobilisering, statligt förmyndarskap 
och rasism i både politisk och vetenskaplig dräkt. Under samma tid 
blev intendenten vid museet, Ernst Manker, Sveriges då mest pro-
duktiva skildrare och samlare av samisk kulturhistoria.

Friktion är en forskarbiografi. Här möter läsaren en individ såväl i 
sin samtid som i ljuset av en bre dare vetenskaplig problematik. Hur 
museer väljer att framställa samer och andra urfolk visar sig få bety-
delse på både kort och lång sikt genom de samlingar som skapas och 
överförs mellan generationer.

Bokens fotografier, föremål och dokument är en del av det samiska 
kulturarvet och bildar basen för författarens analys. Men vems blick, 
vems röst och vems berättelse är det egentligen som hörs och syns? 
Det är frågor som ställs inom postkolonial forskning, urfolksstudier 
och kritisk museologi, som tillsammans utgör den här studiens veten-
skapliga sammanhang.

Halvklotband • dec 2021
320 s • 2oo x 240 mm
978-91-88909-90-9
e-bok 978-91-89361-00-3
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SKOLA & UTBILDNING

Skolagans historia och pedagogik
Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidig-
moderna skolan, 1560–1820
Björn Norlin
Att skapa goda lärandemiljöer genom att motverka våld och oord-
ning är en viktig del av arbetet i dagens skola. Skollagen anger rikt-
linjerna för den uppgiften men det finns få formella föreskrifter som 
i detalj styr hur elever och lärare ska uppträda. Istället ges skolorna 
stort utrymme att utforma sina egna ordnings- och trivselregler.

Dagens situation står i skarp kontrast till den uppsjö lagar och reg-
ler som den tidigmoderna skolan hade för ordning och disciplin. I då-
tidens skolordningar angavs hur elever skulle klä och uppföra sig, vilka 
samtalsämnen som var lämpliga och hur elever bäst skulle förmås till 
lydnad. Lärare gavs även vägledning för hur skolbarn skulle bestraffas 
och vilka redskap som fick användas när så skulle ske.

Historikern Björn Norlin redogör för styrningen av den tidigmo-
derna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska 
skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och 
vålds bruk blev centrala i skolans uppdrag. Han belyser hur skolagan 
knöt an till pedagogiskt och didaktiskt tänkande och hur detta föränd-
rades under perioden. Läsaren får en grundlig historisk tillbakablick 
och perspektiv på den ordningsdebatt som omgärdar dagens skola.

Hårdband • sep 2021
267 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-88-6
e-bok 978-91-88909-89-3

Praktikutvecklande forskning mellan 
skola och akademi 
Utmaningar och möjligheter vid samverkan
Inger Eriksson & Ann Öhman Sandberg (red.)
Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade sats-
ningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarut-
bildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kal-
lade ULF-avtalet (Utveckling Lärande och Forskning) är ett exempel 
på en insats som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte.

I den här antologin har representanter från lärosäten, lärarutbild-
ningar och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om relations-
symmetri, roller och etik i samarbeten där man möts mellan praktik 
och forskning. Texterna bidrar till en fördjupad diskussion om di-
lemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och 
akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna 
ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för 
olika aktörer?

Skribenterna har olika erfarenhet av lärarutbildningens och skol- 
och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring 
praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningarna Framtidens 
lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

Hårdband • feb 2020
324 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-84-8
e-bok 978-91-88909-85-5
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SAMHÄLLE & SOCIOLOGI

Polarisering
 Idéhistoriska perspektiv på ett samtida fenomen
Fredrik Eklöf & Jonas Hansson (red.)
Mycket har sagts och skrivits om polarisering men sällan med några 
historiska tillbakablickar. Ibland kan det nästan framstå som att po-
larisering är ett helt nytt fenomen.

I den här boken vänder åtta idéhistoriker på perspektivet och ar-
gumenterar för att företeelsen är lätt att finna även i det förgångna. 
Skribenterna ger oss inblickar i polariserade situationer och kon-
flikter som i exempelvis 1500-talets franska religionskrig, 1800-talets 
sexualmoraliserande och 1970-talets högljudda politiska retorik.

Vi stöter på polarisering när skillnader och konflikter förenklas 
till en enda fråga. När den andra partens åsikter utpekas som rakt 
motsatta till de egna fördjupas också oenigheten: allt av värde re-
presenteras av den egna sidan. Det uppstår en vi mot dem-situation 
som motverkar all möjlig samsyn och kompromissvilja. Det är här 
polariseringen bränner till ett starkt spänningsfält som tydligt känns 
igen även i ett historiskt ljus. I texterna möts vi av gamla kändisar 
som kättare, kålsupare, kommunistspöken, kulturmarxister, nyttiga 
idioter och världens dyraste sjukhus.

Plats för vem?
Om arbetets inkludering och exkludering
Elin Ennerberg & Peter Gladoić Håkansson (red.)
Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb inne-
bär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Ex-
kludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, 
negativa effekter. 

I Plats för vem? diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vid 
Malmö universitet inkludering och exkludering från arbetslivet uti-
från tre övergripande teman. I det första ligger fokus på vem som får 
och kan ta plats på arbetsmarknaden. Skribenterna resonerar kring 
detta genom att granska de varierande förutsättningar olika grupper 
av människor har att delta i arbetslivet. 

Bokens andra tema kretsar kring vilken roll plats och kompetens 
kan spela i förhållande till yrkesval, men författarna problematiserar 
också arbete som en central beståndsdel i människors liv. 

Det tredje temat fokuserar hur arbetssituationen kan påverkas av 
arbetsmiljö, relationer och organisationer på arbetsplatsen.

Hårdband • aug 2022
332 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-31-7
e-bok 978-91-89361-32-4

Hårdband • aug 2022
288 s • 144 x 221 mm
978-91-89361-29-4
e-bok 978-91-89361-30-0
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SAMHÄLLE & SOCIOLOGI

På gång
Europas kärna och utkanter. Facklig internationa
lism i metall och verkstadsindustrin under kalla kri
get och Europaintegrationen 1947–1972
Johan Svanberg
ISBN 9789189361454 • ebok 9789189361461
En studie av facklig internationalism i metall och verk
stadsindustrin under kalla kriget och Europaintegratio
nen då sammanvävningen av marknader i väst bedöm
des hota fackmedlemmarnas ekonomiska och sociala 
intressen. Svanberg belyser hur aktörer som Interna
tionella metallarbetarfederationen och Svenska metal
lindustriarbetareförbundet ville påverka situationen.

#metoo – ett snitt genom Sverige 
Karin Hansson (red.)
ISBN 9789188909343 • ebok 9789189361508
Den svenska #metoorörelsen samlade 2017–2019 
mer än 100 000 deltagare från över 70 olika samhälls
områden. Här belyser en interdisciplinär grupp fors
kare rörelsen från olika perspektiv. Syftet är att ge 
en mångdimensionell bild av hur #metooaktivismen 
i Sverige utvecklats i samspelet mellan kultur, sociala 
och traditionella medier och enskilda aktörer.

Människan i centrum. Den tidigmoderna idéhisto
rien före 1600
Erland Sellberg
ISBN 9789189361416 • ebok 9789189361423
Sellberg skildrar idéhistorien från Petrarca till slutet 
av 1500talet och sätter den i samhällelig och kulturell 
kontext. Läs om milstolpar som renässansen, reforma
tionen, återerövringen av antikens tankevärld, Machi
avelli och filosofins utveckling. Utvecklingen av en 
ny, politisk teoribildning för den moderna staten har 
också en naturlig plats i denna grundbok i idéhistoria.

Samarbete för utveckling av kulturella och krea-
tiva näringar. Erfarenheter och utblickar från Skåne 
Katja Lindqvist 
ISBN 9789189361478 • ebok 9789189361485 
Kulturella och kreativa näringar anses kunna bli vik
tiga affärsgrenar. Men affärsutveckling och entrepre
nörskap för kulturarbetare – hur fungerar det? Effek
ter av politiska satsningar är svårmätta men viktiga 
på alla nivåer. Lindqvist belyser erfarenheter i Region 
Skåne, behov av infrastrukturer, mötesplatser och 
möjligheter med klusterverksamhet och inkubatorer.

Hårdband • maj 2021
243 s • 144 x 221 mm
978-91-88909-97-8
e-bok 978-91-88909-98-5

Från barnrikehus till sociala hyres kontrakt
Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 
1933–1994
Micael Nilsson
I Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt belyser Micael Nilsson den 
svenska bostadspolitikens historia med fokus på hushållen med sämst 
ekonomi: de som inte klarar en vanlig hyra. Studien är den första i sitt 
slag och utgör en unik analys som kopplar samman de socialpolitiska 
vägvalen och den framväxande välfärdsstaten med hur bostadspoliti-
ken utformats för invånarna med minst resurser.

Granskningen startar i 1930-talets satsningar på öronmärkta bostä-
der åt mindre bemedlade barnfamiljer, och lyfter sedan fram 1940- och 
1950-talens selektiva bostadsstöd – nära besläktat med dagens  social 
hous ing. Senare tar välfärdsstatens principer över och på 1980- talet kom-
mer de sociala hyreskontrakten i bruk.

Micael Nilsson, sakkunnig vid Boverket, bidrar med ny kunskap 
om kommunernas roll i den sociala bostadsförsörjningen och pekar på 
hur kommunernas socialtjänst – i brist på andra stöd – fått en nyckel-
roll i den sociala bostadspolitiken. Han klarlägger att de fattigaste hus-
hållen varken idag eller historiskt har hjälpts av bostadsstöden på det 
sätt som nutidens debattörer och berättelser ger intryck av.
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9789188661630
e 9789188661647

Prostatan – det ständiga gisslet? 
Mannen och prostatan i kultur, medicin 
och historia
Maria Björkman (red.)
2018
Prostatan är för många av oss ett organ med 
oklar funktion, som framför allt förknippas med 
cancer. I Prostatan– det ständiga gisslet? för
medlar en samling forskare informativa 
insikter om prostatans funktioner och dess 
symbolvärden.

9789188661326
e 9789188661333

Lämna eller stanna? Valmöjligheter och 
stöd för unga i landsbygd
Lotta Svensson (red.)
2017
Vad kan vi göra å att unga lämnar mindre orter 
för storstäderna? I boken får vi forskarens teori 
och analys, praktikernas tankar och exempel, 
och konstnärens inifrånperspektiv på hur ung
domarna kan ges chanser att välja sin framtid.

9789188168900
e 9789188168917

Aging with Dignity. Innovation and 
Challenge in Sweden – the Voice of Care 
Professionals
Sofia Widén & William A. Haseltine
2017
I takt med att befolkningen blir allt äldre måste 
vården anpassas till nya behov. Författarna har
gjort djupintervjuer med praktiker, patienter 
och beslutsfattare i svensk sjukvård: Hur kan 
den göras bättre?

9789188909633 
e 9789188909640

Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, dis
kriminering och strategier för jämlikhet 
Kristina Boréus, Anders Neergaard & Lena 
Sohl (red.) 
2021
Vad händer på våra arbetsplatser när vårt sam
hälle blir alltmer ojämlikt? Här lyfter 22 forskare 
från olika samhällsvetenskapliga discipliner 
fram klass och genusbaserade orättvisor 
och hur olika maktordningar samverkar och 
förstärker varandra. 9789188661715

e 9789188661722

Officeren, staten och samhället. Ett 
professionsperspektiv
Sofia K. Ledberg
2019
Ökad individualism och heterogenitet i samhäl
let hotar att vidga klyftan till den traditionellt 
sett konservativa militära byråkratin. Vad 
händer med relationen mellan militären och 
omvärlden om tilliten och samhällsförankringen 
förändras?

Här har vi samlat alla böcker vi gett ut mellan 2012 
och 2021 ordnade i ämnes kategorier, och under äm
nena i kronologisk ordning. Mer utförlig information 
om alla våra titlar finns förstås på vår hemsida:
www.nordicacademicpress.se
Där finns också vår tidigare samlingskatalog med 
böckerna från 1997 till 2012:
www.nordicacademicpress.se/produkt- kategori/
vara-kataloger/ 

Våra böcker

UTGIVNING 2012–2021
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9789188168597
e 9789188168603

Farväl till arbetet. Sociologiska perspek
tiv på meningen med att gå i pension
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck & 
Anna Lund
2017
Här får läsaren lyssna till människors egna 
röster om meningen med att gå i pension. Med 
hjälp av existens och kultursociologiska per
spektiv beskriver författarna hur de intervjuade 
hanterar sin nya tillvaro.
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UTGIVNING 2012–2021

9789188168757
e 9789188168764

Att älska sitt jobb. Passion, entusiasm 
och nyliberal subjektivitet
Magdalena Petersson McIntyre
2016
På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver 
individens hängivenhet och engagemang 
uppstår en problematik i vem det är som har 
makten över de personliga valen. Utifrån 
intervjuer med anställda i detaljhandeln dis
kuterar författaren en process där känslolivet 
engageras mer och mer i arbetslivet. 9789187675737

e 9789187675744

Social Transformations in Scandinavian 
Cities. Nordic Perspectives on Urban 
Marginalization and Social Sustainability
Erica Righard, Magnus Johansson & Tapio 
Salonen (red.)
2015
De skandinaviska länderna förknippas med en 
omfattande offentlig sektor och låga fattigdoms
tal men detta har kommit att förändras. Här 
belyses hur migration, ojämlikhet och boende
segregation formats av nationell och lokal 
politik, och hur detta återspeglas i städerna.

9789187675126
e 9789187675416 

Makt och missnöje. Sockenidentitet och 
lokalpolitik 1970–2010
Christer Ahlberger & Martin Åberg (red.)
2014
Kommunpartiernas antal har mångfaldigats i 
Sverige sedan 1990talet. Här sätts de in i ett 
historiskt perspektiv och då syns mönster av 
att de ger uttryck för djupt rotade geografiska 
identiteter.

9789187675102
e 9789187675409

När verkligheten inte stämmer med 
kartan. Lokala förutsättningar för hållbar 
utveckling
Mikael Vallström (red.)
2014
Hållbar utveckling av den svenska landsbygden 
tycks ouppnåelig. Kanske kan vi vända på per
spektiven och utgå från de lokala förutsättning
arna för att få livskraftiga samhällen?

9789187121869
e 9789187351754

2038. På spaning efter den tid som 
nalkas
Christer Ljungberg & Susan Lorentzen 
(red.)
2012
I den här boken spanar skribenterna framåt i 
tiden och diskuterar bland annat företagandets 
villkor samt miljöns, stadens och trafikens 
utveckling.

9789185509706
e 9789187351662

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

9789188909466 
e 9789188909473

Migration och kulturarv. Insamlings
processer och berättelser om och med  
de invandrade 1970–2015
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson
2020
Under det senaste seklet har Sverige gått från 
ett utvandrarland till mångkulturellt samhälle. 
Hur gick det till när migration och mångkultur 
blev en del av det nationella kulturarvet? Med 
utgångspunkt i Nordiska Museets arkiv visar för
fattarna hur invandrades berättelser har samlats 
in och hur kulturarvet ständigt omförhandlas.

9789188909145 
e 9789188909152

Kompetens i museisektorn. Politik, prak
tik och relationen till högre utbildning
Katja Lindqvist (red.)
2019
I en omvärld som snabbt förändras ställs 
nya krav på museernas verksamhet. Hur ska 
personalens kompetens matcha det nya? Här 
diskuteras utbildning, strategier och vad muse
erna gör för att möta utmaningarna.

9789188661760 
e 9789188661777

Galjonsfigurens många öden och  
äventyr. Studier av berättande, minnes 
och kunskapspraktiker
Annika Bünz (red.)
2018
Galjonsfigurer snidade i trä har en visuell kraft 
som nyttjades av redare och kungar under 
segelfartygens epok. Samma levande uttrycks
fullhet lockar idag både privata samlare och 
besökare på maritima museer. De är också ett 
bra exempel på hur föremål kan vandra genom 
tid och rum och olika sammanhang.
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9789187351228 
e 9789187351532

Att störa homogenitet
Anna Furumark (red.)
2013
Varifrån kommer bilden av ett homogent 
svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om 
det normala? I essäer, debattinslag, reportage 
och analyser ifrågasätts här föreställningarna 
kring homogenitet och det homogena som 
samhällsideal.
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9789188168825 
e 9789188661043

Museums in a time of migration. Rethin
king museums’ roles, representations, 
collections, and collaborations
Christina Johansson & Pieter Bevelander 
(red.)
2017
Här reflekterar ledande forskare och musei
kuratorer över museernas engagemang i 
migrationsfrågor och presenterar nya och 
nyskapande projekt från hela världen, tillsam
mans med grundliga analyser av de teoretiska 
och praktiska villkoren bakom dem. 

9789188168443 
e 9789188168450

Älskade museum. Svenska kulturhisto
riska museer som kulturskapare och 
samhällsbyggare
Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik 
Svanberg
2016
Författarna belyser fördjupade frågeställningar 
om mångfald och representation, inkludering
och exkludering, skapande och omskapande 
av kollektiva normer.

9789188168238  
e 9789188168283

Reconsidering Religion, Law, and 
Democracy. New Challenges for Society 
and Research
Anna-Sara Lind, Mia Lövheim & Ulf Zacka-
riasson (red.)
2016
Författarna undersöker samspel och förhand
lingar mellan å ena sidan religiösa organisatio
ner och medborgare, å andra sidan staten, det 
juridiska systemet, media och sekulariserade 
medborgare.

9789188168573 
e 9789188168580

Att bygga innehåll med utställningar. 
Utställningsproduktion som forsknings
process
Mattias Bäckström
2016
Museerna i Sverige hade häromåret nästan 25 
miljoner besökare; enbart de större museerna
visade över 1 600 nya utställningar. Hur kan 
dessa aktörer bedriva forskning med hjälp av 
utställningar?

9789187675058 
e 9789187675720

Genusförbart. Inspiration, erfarenheter 
och metoder för mångfald i museiarbete
Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld 
(red.)
2015
Författarna skissar på hur museer kan använda 
mångfalds och genusarbete i verksamheten.
Erfarenheter, intervjuer och övningar ger 
verktyg för utställningar, samlingar och även 
museernas ledning.

9789187675171  
e 9789187675546

Mindfulness. Tradition, tolkning och 
tillämpning
Katarina Plank (red.)
2014
I en tvärvetenskaplig antologi lägger författar
na humanistiska, samhälls och beteendeve
tenskapliga perspektiv på mindfulness. Bokens 
kritiska reflektioner syftar till att nyansera den 
populära uppfattningen att mindfulness enbart 
handlar om ”medveten närvaro”.

9789187121852 
e 9789187121968

Rethinking the Space for Religion. New 
Actors in Central and Southeast Europe 
on Religion, Authenticity and Belonging
Catharina Raudvere, Krzysztof Stala & 
Trine Stauning Willert (red.)
2012
Vad händer med känslan av tillhörighet när glo
balisering möter regional identitet som bottnar 
i religion och etnicitet? En bred diskussion om 
hur historia och religion blir en del av framställ
ningarna om ursprung och samhörighet i det 
samtida Europa.

9789187351341 
e 9789187351938

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövår-
den. Tankar, kunskaper och processer 
2002–2012
Anders Högberg
2013
Högberg granskar kulturmiljövårdens mång
faldsarbete under tio år. Museerna är viktiga 
aktörer i samhället, som iscensätter miljöer och 
aktiviteter där mångfald kommer till uttryck.

9789188661784  
e 9789188661791

Levd religion. Det heliga i vardagen
Daniel Enstedt & Katarina Plank (red.)
2018
I Levd religion samlas religionsvetenskapliga 
forskare som empiriskt, metodiskt och teore
tiskt arbetar utifrån ett levd religionperspektiv. 
Genom egna fallstudier visar de hur man kan 
gripa sig an fenomenet religion utifrån detta 
spännande forskningsfält. Skribenterna sätter 
religionens rituella, rumsliga, materiella och 
narrativa aspekter i fokus.

9789188661340   
e 9789188661357

Tsangnyön Herukas sånger. En 
översättning och studie av en tibetansk 
buddhistisk yogis religiösa poesi
Stefan Larsson
2018
Tsangnyön Herukas sångsamling trycktes 
år 1508 som en hyllning till den bortgångna 
mästaren. Den har fram till nu endast funnits 
i tibetanska blocktryck och Larssons svenska 
version är den första översättningen till ett 
annat språk.
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9789188168559 
e 9789188168566

Migrationens kontraster. Arbetsmark
nadsrelationer, SchleswigHolsteinaktio
nen och tyskorna vid Algots i Borås under 
1950talet
Johan Svanberg
2016
Författaren studerar hur efterkrigstidens migra
tioner tog form, direkt påverkade av
arbetsmarknadsrelationer på internationell, 
nationell och lokal nivå.

9789187351303  
e 9789187675294

Crisis and Migration. Implications of the 
Eurozone Crisis for Perceptions, Politics, 
and Policies of Migration
Pieter Bevelander & Bo Petersson (red.)
2014
Här studeras effekterna av EUkrisen på politik 
i allmänhet och migrationspolitik i synnerhet.  
I fallstudier belyses hur den nedgången påver
kat det dagliga livet och den konkreta politiken

9789187351402 
e 9789187675218

Socialdemokrater möter invandrare. 
Arbetarrörelsen, invandrarna och främ
lingsfientligheten i Landskrona under 
efterkrigstiden
Hans Wallengren
2014
Hans Wallengren studerar hur arbetarrörelsen 
hanterat segregation och främlingsfientlighet 
i Landskrona efter 1945. Han blottlägger 
attityder och tänkesätt som påverkat politiken 
konkret. 9789187351235 

e 9789187351587

Reaching a State of Hope. Refugees, 
Immigrants and the Swedish Welfare 
State, 1930–2000
Mikael Byström & Pär Frohnert (red.)
2013
Boken kastar nytt ljus på flykting och 
arbetskraftsinvandringen till Sverige under 
1900talet under teman som flyktingpolitik och 
mottagande.

9789188661876 
e 9789188661883

Forbidden Literature. Case Studies on 
Censorship
Erik Erlansson, Jon Helgason, Peter 
Henning & Linnéa Lindsköld (red.)
2020
Hur fri är litteraturen? Det tryckta ordet har 
alltid reglerats, i diktaturer såväl som i demo
kratier. I antologin Forbidden Literature un
dersöker författarna hur böcker som uppfattas 
som alltför radikala, kontroversiella eller 
omoraliska kontrolleras och regleras med olika 
tekniker, både historiskt och idag. 9789188909305 

e 9789188909312

Erikskrönikan. En medeltida krönika i 
nusvensk tolkning
Erik Carlquist & Peter C. Hogg (bearb.)
2019
Erikskrönikan är en versberättelse som skrevs 
på 1320talet och är en viktig källtext som ger en 
översikt över Sveriges politiska utveckling. Här 
har den gammalsvenska knittelversen tolkats 
och getts modern språkdräkt. Den kompletteras 
av en prosaversion och kommentarer till den 
politiska bakgrunden till innehållet. På ett livfullt 
sätt speglar krönikan tiden och dess människor.

9789188909220 
e 9789188909237

Livet som främling. Om emigrantens 
utanförskap hos Moberg, Kallifatides och 
Khemiri
Björn Apelkvist
2019
Här diskuterar författaren tre ur migrations
synvinkel unikt angelägna moderna svenska 
författarskap. Vilhelm Mobergs Din stund på 
jorden, Kallifatides essäbok Ett nytt land utanför 
mitt fönster och Khemiris Montecore. Boken 
bjuder till nyttig eftertanke med sina fascine
rande nyanser på främlingskap som känsla och 
konkret verklighet.

9789187351358 
e 9789187675386

Periferi och centrum. Texter om margi
nalisering i förmodern tid
Eva-Carin Gerö & Hans-Roland Johnsson 
(red.)
2014
Att specifikt studera marginalisering kan vara 
ett sätt att förstå förhållanden och maktrelatio
ner i historien: somliga syns och hörs medan 
andra förblir ”i marginalen”.

9789187675065 
e 9789187675324

Hype. Bestsellers and Literary Culture
Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann 
Steiner (red.)
2014
I Hype studeras bestsellern i närbild och 
sambanden mellan kultur, marknad och individ 
blir uppenbara. Vilken roll har författaren i 
dagens medielandskap, och kan man skapa 
hype med avsikt?

9789187351211 
e 9789187675263

Re-Mapping Lagerlöf. Performance, In
termediality, and European Transmissions
Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & 
Bjarne Thorup Thomsen (red.)
2014
Aktuell forskning om Selma Lagerlöf i en sam
lad volym. De tvärvetenskapliga dimensionerna 
över genrer, medier och discipliner i dagens 
forskning lyfts fram.
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9789187351150  
e 9789187351174

Therapeutic Uses of Storytelling. An 
interdisciplinary Approach to Narration 
as Therapy
Camilla Asplund Ingemark (red.)
2013
Hur kan berättelser, skriftliga och muntliga, 
hjälpa människor som lider av svåra trauman? 
Intressanta fallstudier från bloggar, poesi och 
memoarer från antiken till idag.

9789188661937 
e 9789188661944

Fashioned in the North. Nordic histories, 
agents and images of fashion photo
graphy
Anna Dahlgren (red.)
2020
Fashioned in the North innehåller många hittills 
okända exempel på bilder, fotografer och 
publikationer inom modeforskningen. Boken 
visar med sina åtta kapitel att modefotografi 
inte enbart handlar om estetik utan lika mycket 
är ett uttryck för kulturella, sociala, ekonomiska 
och ideologiska skeenden i samhället i stort.

9789187351006 
e 9789187351020

Impure Vision. American staged art 
photography of the 1970s
Moa Goysdotter
2013
Boken berättar historien om vågen av iscensatt 
fotografi och får fram nya synsätt på fotogra
fiteori och fotografihistoria i allmänhet. Här 
analyseras fyra av de viktigaste konstnärerna 
verksamma inom 1970talets iscensatta ame
rikanska fotografi – Les Krims, Duane Michals, 
Arthur Tress och Lucas Samaras.

9789187121876  
e 9789187121890

Women’s Language. An Analysis of Style 
and Expression in Letters before 1800
Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & 
Jon Helgason (red.)
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 1800talet.

9789187675072
e 9789187675560

Hellre fri än filmare. Filmverkstan och 
den fria filmen
Lars Gustaf Andersson & John Sundholm
2014
Filmverkstan sätts in i ett filmhistoriskt 
sammanhang och de kulturpolitiska aspekterna 
diskuteras. Filmverkstan var, menar författarna, 
ett experiment i kulturell demokrati.

9789187121999 
e 9789187351181
9789187675119  
e 9789187675133

Välkommen hem Mr Swanson. Svenska 
emigranter och svenskhet på film
Welcome home Mr Swanson. Swedish 
Emigrants and Swedishness on Film 
Ann-Kristin Wallengren
2013/2015
Svenska emigranter och svenskhet på film som 
utkom 2013. Filmvetaren AK Wallengren visar 
hur emigrationen till USA och den svenskame
rikanska återvändaren skildrats i svensk film, 
särskilt mellan 1910 och 1950.

9789188168474 
e 9789188168467

Historiska porträtt som kunskapskälla. 
Samlingar, arkiv och konsthistorieskriv
ning
Charlotta Krispinsson
2016
Intresset för att betrakta och bedöma andras 
yttre har en egen tradition. Med den moderna 
tidens inträde och ett växande intresse för 
historia blev porträttmålningar av välkända 
personer mycket populära. Historiska porträtt 
gjorde det möjligt att stå öga mot öga med en 
berömdhet.9789188661067  

e 9789188661074

Siting Michelangelo. Spectatorship, Site 
Specificity and Soundscape
Peter Gillgren
2017
Peter Gillgren belyser Michelangelos verk 
som tillkomna i en strävan att förändra och 
ompröva den miljö som redan fanns på plats. 
Det är en nydanande och originell studie som 
tillför ett nytt, oumbärligt kritiskt perspektiv till 
konstvetenskapen.

9789188661852  
e 9789188661869

Making the invisible visible. Reclaiming 
women’s agency in Swedish film history 
and beyond
Ingrid Stigsdotter (red.)
2019
Filmskådespelerskor har  genomgående 
förknippats med filmindustrins glamorösa 
yta. Produktionsbås och maskinrum har dock 
generellt ockuperats av män. I boken utforskas 
kvinnors aktionsradie i en rad yrkesroller, 
utifrån bland annat diskussioner om HBTQ och 
queeridentitet i filmbranschen.

9789188661371  
e 9789188661388
9789188661395  
e 9789188661401

Det visar sig. Estetisk mening i bildkonst 
från nutiden och det nära förflutna
A place to know. Aesthetic Meaning in 
Recent Visual Art
Margaretha Rossholm Lagerlöf
2018
Vad sker när vi tolkar konstverk? Här guidar 
och inspirerar författaren till tankar om tolkning 
av samtida konst; lika berikande för amatörer 
som experter. Skribenten analyserar tolv bild
konstverk från de senaste femtio åren.
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9789188168818 
e 9789188661005

War Remains. Mediations of Suffering 
and Death in the Era of the World Wars
Marie Cronqvist & Lina Sturfelt (red.)
2018
Under 1900talets första hälft miste över 120 
miljoner människor livet på slagfält, i läger, 
epidemier och svält som följde i världskri
gens spår. I denna bok undersöker en grupp 
forskare dödens och lidandets mediehistoria 
under 1900talet.

9789188661265 
e 9789188661272

Känslofyllda rum. Den mediala socialite
ten – att titta och beröras
Anja Hirdman
2018
Med utgångspunkt i ny forskning om känslor 
och kroppar beskriver författaren det vardagli
ga umgänget med medier genom vilka vi möter 
och upplever andra människor, händelser och 
omvärlden

9789188909558 
e 9789188909565

Ilska, desperation och lömska försåt.  
Våldsamma kvinnor i 1800talets Sverige 
Roddy Nilsson & Marie Eriksson 
2020
Kvinnors våld har inte fått någon större upp
märksamhet i forskningen. Författarna tar här ett 
grundligt grepp om kvinnors våldsbrottslighet på 
1800talet, en tid av samhällsförändring. Vad drev 
kvinnorna till att begå våldsdåd? Vilka former tog 
sig våldet och mot vilka riktades det? Studien 
argumenterar bland annat för en utvidgad och 
mer nyanserad förståelse av våld och kön. 9789188909244 

e 9789188909251

Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, 
maskulinitet och religion hos Kyrko
bröderna, Svenska kyrkans lekmanna
förbund 1918–1978
Martin Nykvist
2019 
Här visar författaren hur lekmän i Svenska 
kyrkan organiserade sig för att motverka 
samhällets sekularisering. Det var en strävan 
mot demokratisering och ökat inflytande för 
lekmän. Boken är ett bidrag till det växande 
forskningsfältet om kristen manlighet. 

9789188661593 
e 9789188661609

Livet är för dyrbart för att dammas bort. 
Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete 
och omvandlingen av familjen 1960–1980
Åsa Lundqvist
2019
Hur gick det till när kvinnor under 1960 och 
70talen skulle lockas till förvärvsarbete? Vilka
metoder och argument användes, och vilka 
konsekvenser fick det? Hur tas dessa erfaren
heter tillvara i dagens aktiveringspolitik?

9789188661142  
e 9789188661159

Dynastins kvinnor. Företagarfamiljen 
Ekman under tidigt 1900tal
Therese Nordlund Edvinsson
2017
Här ger författaren en inblick i det moderna 
industrisamhällets framväxt genom att spegla 
en entreprenörsfamilj i en tid präglad av stora 
klassklyftor och genusbestämd arbetsdelning.

9789187351204 
e 9789187351259

Beauty Box. Filmstjärnor och skönhets
kultur i det tidiga 1900talets Sverige
Therése Andersson
2014
Här belyser Andersson representationer av 
kvinnliga filmstjärnor i relation till framställningar 
av mode och kosmetik i svensk veckopress, 
främst tidningen Filmjournalen under 1920 och 
1930talen. Utifrån ett film och kulturvetenskap
ligt perspektiv analyserar författaren fenomen 
som imagekonstruktion och stil i förhållande till 
tidsperiodens föreställningar om kvinnlighet. 9789188168252 

e 9789188168290

Att konstruera en kvinna. Berättelser om 
normer, flickor och tanter
Karin Lövgren (red.)
2016
Författarna diskuterar hur kulturella föreställ
ningar skapas och återspeglas i medierade 
sammanhang: i skönlitteratur, tidningar, 
tecknade barnfilmer, bloggar och olika populär
kulturella sammanhang – men också  
i människors egna berättelser.

9789187351389 
e 9789187675195

Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarin
nekåren i Sverige 1940–1960
Karin Carlsson
2013
Karin Carlsson studerar hem och omsorgs
arbetet som politisk fråga och professionali
seringsprojekt. Med hemvårdarinnan skulle 
hushållsarbetet omvandlas till ett eftertraktat 
och respektabelt yrke.
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9789188909800 
e 9789188909817 

Läroverken och progressivismen. 
Perspektiv på historieundervisningens 
praktik och policy 1920–1950
Johan Samuelsson 
2021
De svenska läroverken utvecklades intensivt 
1920–1950, och deras ställning och flickors 
tillgång till högre utbildning debatterades. 
Fokus var hur undervisningen kunde göras mer 
elevcentrerad och progressiv: det blev ett ide
al. Kritiken som uppstod lämnar spår än idag.

9789188661913 
e 9789188661920

Striden om den goda skolan. Hur kun
skapsfrågan enat, splittrat och förändrat 
svensk skola och skoldebatt
Magnus Hultén
2019
Kunskap blev ledstjärnan för skolreformerna då 
svensk skola skulle bli världsbäst på 1990talet. 
Det blev den inte. Författaren pekar på en 
övertro på kunskapsstyrning och lyfter möjlig
heter och lösningar för en väg framåt.

9789187675379 
e 9789187675577

Att bygga ett skolväsende. Folkskolans 
förutsättningar och framväxt 1840–1900
Johannes Westberg
2014
Under 1800talet genomfördes en stor folkskole
reform och skolhus byggdes i var och varannan 
by. Författaren uppmärksammar de avgörande 
roller som bondesamhällets bönder, torpare och 
hantverkare spelade i skolväsendets utveckling.

9789188909787 
e 9789188909794

Skolans kriser. Historiska perspektiv på 
utbildningsreformer och skoldebatter 
Joakim Landahl, David Sjögren & Johan-
nes Westberg (red.) 
2021
Skolväsendet utvecklades explosionsartat 
i Sverige under 1900talet. Men med detta 
har också följt stark kritik och missnöje. Här 
belyser forskare kontinuiteter och förändringar 
i kritiken över tid. Det här är en bok som är 
angelägen för alla: politiker, lärare och en 
engagerad allmänhet.

9789187121982 
e 9789187351082

Att räkna ut ljusets strålar. Forsk
ningspraktik och teoribildning i fysiken
Bengt Enflo
2014
Hur går teoretisk forskning i fysik och andra 
naturvetenskaper till? Här är en bred skildring 
av forskningens vardag med en rad detaljer 
kring ämnesval, problem och genomförande.

9789188168832 
e 9789188168849

Den svenska skolgårdens historia. 
Skolans utemiljö som pedagogiskt och 
socialt rum
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria 
Rönnlund
2017
Här berättas om den svenska skolgårdens 
historia utifrån historiskt källmaterial och 
människors minnesberättelser. Boken ger ny 
och samlad kunskap om skolans utemiljö som 
ett pedagogiskt och socialt rum, både i en 
historisk och nutida kontext.9789188168788 

e 9789188168955

En av staten godkänd historia. För
handsgranskning av svenska läromedel 
och omförhandlingen av historieämnet 
1938–1991 
Henrik Åström Elmersjö
2017
Läromedel i historia blir ofta föremål för 
intensiva debatter. Här undersöker författaren 
förhandlingarna om historieböcker genom den 
statliga förhandsgranskningen av historie
läromedel.

9789188168337 
e 9789188168344

Möten med mening. Ämnesdidaktiska 
fallstudier i konst och humaniora
Karin L. Eriksson (red.)
2016
En grupp forskare belyser ämnesdidaktiska 
frågor om meningsskapande i och utanför 
skolans väggar. Genom fallstudier inventerar 
skribenterna lärarens möjligheter att skapa nya 
insikter i och förståelser av humanistiska och 
estetiska ämnen.

9789188661456 
e 9789188661487

Didactic classroom studies. A potential 
research direction
Christina Osbeck, Åke Ingerman & Silwa 
Claesson (red.)
2018
Författarna visar hur klassrummets möjligheter 
ramas in av givna förutsättningar och får olika 
didaktiska konsekvenser för undervisningen. 
Betydelsen av klassrumsstudier analyseras och 
diskuteras som en möjlig forskningsinriktning.
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9789188168276 
e 9789188168726

Naturvetarna, ingenjörerna och 
valfrihetens samhälle. Rekrytering till 
teknik och naturvetenskap under svensk 
efterkrigstid
Daniel Lövheim 
2016
Den liberala demokratins självbild betonar 
vikten av individuell valfrihet och ansträngning
arna att rekrytera ungdomar till naturvetenskap 
och teknik har tidvis kolliderat med dessa 
idéer.
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9789187351372 
e 9789187675188

Historia som kunskap. Innehåll, mening 
och värden i möten med historia
Niklas Ammert
2013
Vad kan man när man kan något om historia? 
Vad är viktigt och hur lär man sig det? Ammert
belyser frågorna teoretiskt och empiriskt 
i kursplaner, läroböcker och den enskilda 
elevens värld.

9789187351266  
e 9789187351549

Visioner, vägval och verkligheter. 
Svenska universitet i utveckling efter 1940
Carl-Gustaf Andrén
2013
Under 1900talet har universitetsvärlden 
förändrats i grunden. Boken ger en historisk 
överblick över bärande idéer och motiven 
bakom utvecklingen.

9789187351297 
e 9789187351440

Yrkesutbildningens formering i Sverige 
1940–1975
Peter Håkansson & Anders Nilsson (red.)
2013
Författarna visar hur utbildningsideal och 
samhällsvillkor påverkat yrkesutbildningarna 
och hur den ”svenska yrkesutbildningsmodel
len” formades.

9789187351044 
e 9789187351068

Social Science in Context. Historical, 
Sociological, and Global Perspectives
Rickard Danell, Anna Larsson & Per 
Wisselgren (red.)
2013
Ett av de första försöken att utforska relatio
nerna mellan samhällsvetenskap och samhälle 
i ett historiskt, sociologiskt och globalt 
perspektiv.

9789187351136 
e 9789187351495

Norden, nationen och historien. 
Perspektiv på föreningarna Nordens 
historieläroboksrevision 1919–1972
Henrik Åström Elmersjö
2013
Vilken betydelse har historien för skapandet 
av nationell gemenskap och vem har beslutat 
om historieämnets innehåll i skolan under 
1900talet?

9789187351143 
e 9789187351488

Nyttan med folklig bildning. En studie av 
kapitalformer i folkbildande verksamhet
Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund
2013
Antologin tydliggör sambanden mellan bildning 
och nytta. Hur påverkar socialt, kulturellt 
och teknologiskt kapital vinsterna med 
folkbildning?

9789188909718 
e 9789188909725 

Den gröna vändingen. En ny kunskaps
historia om miljöfrågornas genombrott 
under efterkrigstiden 
David Larsson Heidenblad 
2021
Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksam
mades miljöfrågan i världen. Men bara fem år 
tidigare var miljökrisen inte alls en självklarhet. 
Vad var det som gjorde att människor fick insikt 
och vilka satte bollen i rullning? Historikern 
David Larsson Heidenblad belyser händelserna 
som på kort tid orsakade ett radikalt skifte.9789188909343 

e 9789188909350

Movement of knowledge. Medical 
humanities perspectives on medicine, 
science, and experience 
Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.) 
2020
Komplexiteten hos medicinsk kunskap och 
de konsekvenser som den får står i fokus här. 
Författarna undersöker hur kunskap präglar de 
medicinska och folkhälsoorienterade rummen 
och granskar samtidigt de metodologiska 
och teoretiska verktygen vi har för att studera 
kunskap och kunskapsflöden. 

9789188909381 
e 9789188909398

Forms of Knowledge. Developing the 
History of Knowledge
David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson 
Hammar & Johan Östling (red.)
2020
Kunskapshistoria är ett nytt och dynamiskt 
forskningsfält. Här samlas forskare och utfors
kar disciplinens möjligheter och utvecklar dess 
teori och metod. Boken är sprungen ur ett nytt 
forskningscentrum i Lund.

9789188661289 
e 9789188661296

Circulation of Knowledge. Explorations 
into the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Hei-
denblad, Kari Nordberg, Erling Sandmo & 
Johan Östling (red.)
2018
Här belyser en grupp nordiska forskare den 
fråga som tilldrar sig mest intresse inom fältet 
idag: Hur cirkulerar kunskap i samhället och 
vad händer med den när den befinner sig i 
rörelse?
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9789188909121 
e 9789188909138

Tidens landskap. En vänbok till Anders 
Andrén
Ljung, Andreasson Sjögren, Berg, 
Engström, Hållans Stenholm, Jonsson, 
Klevnäs, Qviström & Zachrisson (red.)
2019
Vad hände egentligen med Nefertitis byst och 
hur kan en målning hjälpa osteologer att lösa 
gåtor? Tidens landskap är en vindlande exposé 
i gången tid: 113 forskare tacklar vetenskapens 
frågor från förkristen religion, via medeltida 
städer till bronsålderns gravar. 

9789185509386 
e 9789187675010

Tracing Old Norse Cosmology. The 
world tree, middle earth and the sun in 
archaeological perspectives
Anders Andrén
2014
Idéer om världsträdet, Midgård och solen 
spåras i bilder och materiell kultur från skan
dinavisk förhistoria och diskuteras i en dialog 
mellan arkeologi och den litterära isländska 
traditionen.

9789188661692 
e 9789188661708

Från Olympia till Leonidas. Antikveten
skapens teoretiska landskap, del 2
Johannes Siapkas
2018
Den traditionella antikvetenskapen känne
tecknas av en kunskapssyn som premierar 
empiriska observationer, ofta på bekostnad 
av teoretisk reflektion. Här diskuterar Siapkas 
relationen mellan antikvetenskapen och 
politiska ideologier.

9789189116993 
e 9789187351570

Fornminnen. Det förflutnas roll i det 
förkristna och kristna Mälardalen
Ann-Mari Hållans Stenholm
2013
Författaren visar hur minne manifesteras 
arkeologiskt lagerpålager: ett komplext 
förhållande mellan rum och social struktur, tid 
och människa, ritual och myt. Bland annat har 
man gjort studier av så kallade överlagringar – 
nya gravar och hus som medvetet placerades 
på samma ställen som tidigare generationer 
valt – under järnåldern.

9789188168887 
e 9789188168894

Bland ormar och drakar. Hjältemyt och 
manligt ideal i berättartraditioner om 
Sigurd Fafnesbane
Agneta Ney
2017
Här belyser författaren gestalten Sigurd 
Fafnesbane i olika berättartraditioner – från 
folkvandringstid till medeltid. Hon diskuterar 
hjältemyten och manligt ideal i kontinuitet och 
förändring.

9789188168986 
e 9789188168993

Från Laokoon till Troja. Antikveten 
skapens teoretiska landskap, del 1
Johannes Siapkas
2017
Siapkas inleder seriens första volym med 
att introducera en analytisk modell för 
antikvetenskapen och betonar den teoretiska 
pluralismen. Sedan följer en analys av discipli
nens utveckling från medeltiden till början av 
1900talet.

97891886168009
e 9789188168016

Skärvor av 1900-tal. Arkeologiska essäer
Mats Burström
2015
Alla platser har en historia att berätta. Författa
ren besöker ställen där något alldeles speciellt 
har utspelat sig under 1900talet. Oavsett stor
lek hjälper lämningarna oss att få syn på andra 
aspekter av det förflutna än de som brukar 
dominera historieskrivningen. De kvarlämnade 
tingen låter oss komma nära människor som 
annars sällan uppmärksammas.

9789188909442 
e 9789188909459

Det villrådiga samhället. Kungliga 
Vetenskapsakademiens politiska och 
ekonomiska ideologi, 1739–1792
Mathias Persson
2020
Kungliga Vetenskapsakademien var en viktig 
institution i 1700talets Sverige. Den samlade 
vetenskapsmän och lärda, men den hade även 
nära band till eliten. Mathias Persson belyser 
akademiens politiska och ekonomiska synsätt 
mot bakgrund av dess täta förbindelser med 
samhällsledningen. 9789188661999 

e 9789188909008

Vid världens ände. Sultanens sändebud 
och hans berättelser om 1700talets 
Sverige
Joachim Östlund
2020
Sultanens sändebud stiger i land i Stockholm 
1733. Visitens syfte var att säkra återbetalning
en av Karl XII:s skulder, men sändebudet Said 
var också ivrig att inhämta kunskap om landet. 
Östlund återskapar Saids besök utifrån en diplo
matisk rapport där Said uttrycker förhoppningar 
om ett osmanskt närmande till Europa.

9789188168399 
e 9789188661210
9789188661227 
e 9789188661234

Barlast. Massor med historia
Ballast. Laden with history
Mats Burström
2017
Arkeologen Burström visar i ord och bild hur 
forna tiders barlast bidragit till att forma den 
värld vi lever i. Både djur och växter följde 
oavsiktligt med fartygen och spreds till nya 
områden.
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9789188661807 
e 9789188661814

Staten och folk på väg. Pass i Sverige 
från Gustav Vasas tid till 1860
Anna-Brita Lövgren
2018
Författaren ger en helhetsbild av utvecklingen 
av resehandlingar från Gustav Vasas tid fram 
till 1860. Passets historia speglar politiska och 
ekonomiska uppfattningar, människosyn, stats
apparatens expansion och teknikens framsteg.

9789188661555 
e 9789188661562

Järtecken. Joen Petri Klint och 1500 
talets vidunderliga lutherdom
Sofia Gustafsson
2018
Joen Petri Klint beskrev i en bok från 1500talet 
olika järtecken, deras uppkomst och betydel
ser. Här analyserar Gustafsson kyrkoherde 
Klints tidigare förbisedda järteckenbok i ljuset 
av tidens lutherska föreställningsvärld.

9789188661180 
e 9789188661197

En förtrollad värld. Förmoderna föreställ
ningar och bohuslänska trolldomsproces
ser 1669–1672
Göran Malmstedt 
2018
Malmstedt belyser folkliga föreställningar och 
aspekter av verklighetsuppfattningar som 
utgör klangbotten till de stora häxprocesserna 
vid 1600talet.

9789187675164 
e 9789187675430

Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika 
och handeln i Medelhavet 1650–1770
Joachim Östlund
2014
Joachim Östlund berättar om svenska sjömän 
som såldes som slavar på auktion på den 
ökända kusten kring Alger. De arbetade på 
fartygen som skeppade hem det viktiga saltet 
till Sverige.

9789187351129 
e 9789187675423

Förmoderna offentligheter. Arenor och 
uttryck för politisk debatt 1550–1830
Leif Runefelt & Oskar Sjöström (red.)
2014
Gränsdragningen mellan privat och offentligt 
har fått ny aktualitet idag, men hur gjordes 
uppdelningen mellan den privata och den 
offentliga sfären under svensk tidigmodern tid?

9789187351075 
e 9789187351518

Flattering Alliances. Scandinavia, diplo
macy and the AustrianFrench balance of 
power, 1648–1740
Peter Lindström & Svante Norrhem
2013
Författarna kartlägger betydelsen av diplomati 
under 1600 och 1700talen – hur stormakterna
knöt allierade till sig genom personliga band 
och hur den skandinaviska makteliten agerade.

9789188661166 
e 9789188661173

Kampen om det allmänna bästa. Politis
ka konflikter om privat och offentlig drift i 
Stockholms stad under 400 år
Mats Hallenberg
2018
Tvisten om egennyttan och det allmänna 
bästa har pågått länge. Här visar författaren 
hur konflikterna i Stockholm har tett sig under 
fyrahundra år och ger ett historiskt perspektiv 
på de begrepp som fortfarande används i 
dagens debatt.

9789188661104 
e 9789188661111

Problemet med vinster. Riksdags
debatter om privat och offentlig drift 
under 400 år
Magnus Linnarsson
2017
Privat eller offentlig drift inom välfärden är 
ett ständigt aktuellt debattämne. Författaren 
analyserar riksdagsdebatter under 400 år där 
motsättningarna ställts på sin spets. Vilka argu
ment har använts och hur har diskussionerna 
sett ut över tid?

9789188909268 
e 9789188909275
9789188661821
e 9789188661838

Subsidier. Pengar, vänskap och beroende 
mellan Sverige och Frankrike 1631–1796
Mercenary Swedes. French subsidies to 
Sweden 1631–1796
Svante Norrhem
2019
Sveriges deltagande i det 30åriga kriget var 
helt avhängigt subsidier från Frankrike. Bidragen 
möjliggjorde militära aktioner, men gick också 
till svenskt försvar. Detta satte spår, bland annat 
i debatter och den nationella maktbalansen.
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9789188661128 
e 9789188661135

Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 
1520–1718
Sari Nauman
2017
Att svära eder regent och undersåtar emellan 
är en viktig politisk institution i historien.  
Nauman argumenterar för att eden syftade till 
att skapa tillit mellan parterna i en politisk re
lation. Resultaten pekar på att etablerandet av 
en skriftlig kultur förändrade för utsätt ningarna 
för den politiska relationen i grunden.
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9789188168702 
e 9789188168719

Man ur huse. Hur krig, upplopp och 
förhandlingar påverkade svensk statsbild
ning i tidigmodern tid
Mats Hallenberg & Johan Holm
2016
Böndernas politiska agerande under 1500 och 
1600talen kom att få avgörande betydelse för 
den moderna statens utformning. Genom mer 
eller min dre våldsamma protester lyckades 
bönderna tvinga de styrande att förhandla om 
den förda politiken.

9789188661975 
e 9789188661982

Med tvål, vatten och flit. Hälsofräm
jande renlighet som ideal och praktik ca 
1870–1930 
Johanna Annola, Annelie Drakman & 
Marie Ulväng (red.) 
2021
Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom 
gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa 
till en samhällsfråga. Renlighetsivrandet och 
rörelsen tog fart brett i Norden runt sekelskiftet 
1900. Här belyser forskare hur renlighetsideal 
omformade det samtida samhället. 

9789188168665 
e 9789188168672

The Story of War. Church and 
 Propaganda in France and Sweden 
1610–1710
Anna Maria Forssberg
2016
1600talets Europa präglades av krig, men 
vinsterna hade en baksida. Hundratusentals 
soldater stupade på slagfälten och för vanligt 
folk höjdes skatterna gång efter gång. För 
att legitimera krigsinsatserna använde sig 
kungamakten i Frankrike och Sverige av kyrkan 
för att sprida propaganda.

9789188168641 
e 9789188168658

Den nya staten. Ideologi och samhälls
förändring kring sekelskiftet 1900
Erik Nydahl & Jonas Harvard (red.)
2016
I denna antologi undersöker författarna hur 
synen på staten och dess mandat förändrades 
i industrialismens genombrottstid. Genom 
fallstudier behandlas bland annat statens roll 
i formandet av skogspolitiken, regleringen 
av dagspressen, vattendragens allmännytta, 
alkoholförsäljningen och rätten att bedriva 
gårdfarihandel.

9789188168511 
e 9789188168535

Public Diplomacy and Academic  
Mobility in Sweden. The Swedish Institu
te and Scholarship Programs for Foreign 
Academics 1938–2010
Andreas Åkerlund
2016
Boken visar hur offentlig diplomati, utrikespo
litik, bistånd och idén om en kunskapsdriven 
ekonomisk utveckling med tillhörande interna
tionell konkurrens har påverkat den akademis
ka mobiliteten till Sverige under 1900talet. 9789188168405 

e 9789188168412

Inspärrad. Röster från intagna på sinnes
sjukhus, fängelser och andra anstalter 
1850–1992
Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.)
2016
Forskare i olika discipliner möts i sitt enga
gemang för den inspärrades röst. De belyser 
de intagnas erfarenheter och vill med dessa 
exempel utveckla ett forskningsfält som fått 
förnyad aktualitet.

9789188661432 
e 9789188661449

Istället för äktenskap. Att driva jordbruk 
tillsammans med syskon i 1900talets 
Sverige
Martin Dackling
2018
Med hjälp av hushållsanalyser, statliga utredning
ar och intervjuer tecknar Dackling historien om 
syskonjordbruken. Han visar att de varken var 
ovanliga eller utgjorde kvarlevor från ett äldre 
bondesamhälle. Från att tidigare knappt ha exis
terat blev det från slutet av 1800talet vanligare 
att bröder och systrar drev jordbruk ihop.9789188909282 

e 9789188909299

Renegater. Nils Flyg och Sven Olov Lind
holm i gränslandet mellan kommunism 
och nazism
Johan Stenfeldt
2019
Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930 
och 40talen partiledare för två olika partier. Flyg 
var kommunist och Lindholm nationalsocialist. 
Under sina liv kom de båda dock att göra upp
seendeväckande ideologiska förflyttningar. Flyg 
blev nazist, medan Lindholm blev kommunist. 
Här analyserars deras ideologiska utveckling.

9789188661531 
e 9789188661548

Bondeherrgårdar. Den nyrika bonde 
klassens gårdar 1750–1850
Christer Ahlberger & Johannes Daun (red.)
2018
Bondeherrgårdarna står idag som monu
ment över den agrara revolutionen och den 
svenska bondens storhetstid. De utgör en unik 
kulturskatt i det svenska landskapet. Forskare 
från olika discipliner ger här sin bild av denna 
byggnadstyp.

9789188909749 
e 9789188909756 

Våldets djupa spår. Talet om våldsoffers 
hälsa och liv i det senmoderna Sverige 
Christopher Collstedt 
2021
Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess 
definition av misshandel som brott mot liv och 
hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd 
i Sverige på djupet. Historikern Christopher 
Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker 
tillämpat de nya kunskaperna kring våldsoffer 
och därmed modifierat djupt rotade uppfattning
ar om våldets innebörd och skadeverkningar.
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9789187675584 
e 9789188168498

Methods in World History. A Critical 
Approach
Arne Jarrick, Janken Myrdal & Maria 
Wallenberg-Bondesson (red.)
2016
Författarna adresserar utförligt en serie metod
problem som kommit med den nya globala 
arenan för forskning, och ger förslag på hur 
dessa kan lösas.

9789188168269 
e 9789188168320

Morgonrodnad. Socialismens stil och 
mytologi 1871–1914
Stefan Arvidsson
2016
Författaren beskriver socialistiskt bruk av myter 
och legender i konst och propaganda och för
djupar sig i de kulturella ideal som dominerade 
rörelsen runt förra sekelskiftet.

9789188168023 
e 9789188168030

Den uppskjutna vreden. Socialdemokra
tisk känslopolitik från 1880 till 1980talet
Jens Ljunggren
2015
Författaren problematiserar den känslopolitik 
som svensk socialdemokrati bedrivit och drar 
i sin studie nytta av ny forskning om känslors 
betydelse i politiken.

9789187675751  
e 9789187675768

Äreminnen. Personmedaljer och social 
status i Sverige cirka 1650–1900
Martin Tunefalk
2015
Personmedaljernas syfte var att bevara minnet 
av stora män, deras handlingar och egenska
per. Medaljtillverkningens uttryck avslöjar hur 
den förmoderna samhällsuppfattningen gick 
mot sin upplösning.

9789187675096 
e 9789187675553

Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse 
i det förmoderna Sverige 1300–1850
Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (red.)
2014 
Politik har i alla tider utspelats på olika typer av 
platser, från sammanträdesrum till galgbacke. 
Vilken betydelse hade rummet eller platsen för 
politikens utformning under förmodern tid, och vad 
ansågs vara en politisk handling? Här undersöker 
en grupp historiker platser och områden där kon
flikter utspelades mellan överhet och undersåtar 
under den förmoderna perioden. 9789187675089 

e 9789187675447

Stadens sopor. Tillvaratagande, förbrän
ning och tippning i Stockholm 1900–1975
Ylva S. Sjöstrand
2014
Stockholms sopor har dumpats, använts som 
utfyllnad, eldats upp och även sålts. Metoderna 
har skiftat med avfallets innehåll och idéer 
kring effektiv bearbetning och tillvaratagande 
av värdet i soporna.

9789187351280 
e 9789187351433

Från tysk höst till tysk vår. Fem musik
personligheter i svensk exil i skuggan av 
nazismen och kalla kriget
Henrik Rosengren
2013
En berättelse om fem livsöden i svensk exil 
i nazismens efterdyningar och kalla krigets 
skugga.

9789187351198   
pod 9789187351273
e 9789187351334

Making cultural history. New perspec
tives on Western heritage
Anna Källén (red.)
2013
Essäsamling som vuxit fram ur Forskarskolan 
för kulturhistoriska studier vid Stockholms 
universitet. Texterna är fyllda av nyskapande 
metoder och perspektiv på kulturhistoria.

9789187121579 
e 9789187121913

Scandinavia in the First World War. 
Studies in the War Experience of the 
Northern Neutrals
Claes Ahlund (red.)
2012
Historiker och litteraturvetare undersöker ide
ella strömningar under det första världskriget 
och vilka militära och ekonomiska konsekven
ser det hade i Norden.

9789187121036 
e 9789187351648

Utmaningen. Den svenska välfärds
statens möte med flyktingar i andra 
världskrigets tid
Mikael Byström
2012
Under 1920 och 1930talen var den svenska 
flyktingpolitiken tydligt restriktiv. för att under 
1950talet bli mer liberala och den i stort sett 
fria invandring som utmärkte Sverige under 
seklets mitt lades till grund. Författaren ger nya 
historiska perspektiv på såväl välfärdsstaten 
som flyktingpolitiken under 1900talets andra 
del.
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9789188909596 
e 9789188909602

De små båtarna och den stora flykten. 
Arkeologi i spåren av andra världskrigets 
baltiska flyktbåtar 
Mirja Arnshav 
2020
Under andra världskriget flydde fler än  30 000 
människor från de baltiska staterna över 
Östersjön till Sverige. Idag finns spåren kvar i 
form av mer eller mindre väl bevarade båtar. 
Studien är ett viktigt bidrag till den maritima 
och kulturarvsvetenskapliga forskningen om 
migration, minnen och materiell kultur.

9789188909763 
e 9789188909770 

Mellan Neva och Nordsjön. Förutsätt
ningar för att genomföra väpnad strid i 
Östersjöområdet 
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke 
2021
I drygt två årtionden har svensk säkerhetspoli
tik och Sveriges militära försvar inriktats på att 
delta i internationella insatser. Men styrningen 
har ändrats och idag är försvaret av det egna 
territoriet högsta prioritet. I en tematisk ge
nomgång belyser en grupp experter förutsätt
ningarna för väpnad strid i Östersjöområdet. 

9789188661630 
e 9789188661630

Det lilla kriget. Skärmytslingar och kom
menderingar under stora nordiska kriget 
åren 1702–1709
Magnus Perlestam
2018
Skribenten granskar de vanligaste missionerna 
och aktörerna i det lilla kriget under framför 
allt de polsklitauiska och ryska fälttågen åren 
1702–1709. I fokus står de enskilda uppdragen 
som vid arméns marsch mot sina fältläger, eller 
vid indrivningen av proviant.

9789188168795
e 9789188168962

Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på 
ett bortglömt regalskepp
Niklas Eriksson
2017
Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regal
skeppen Kronan och Svärdet förlist, kom även 
Riksäpplet på drift och sjönk. Händelsen har 
fått en undanskymd roll i historie böckerna vilket 
även spillt över på hur vraket hanterats. Med ut
gångspunkt i Riksäpplets öde diskuterar Eriksson 
historiebruk och drivkrafter bakom studier av 
vraken efter stormaktstidens krigsfartyg.

9789188909015 
e 9789188909022

Tid för enhetlighet. Astronomerna och 
standardiseringen av tid i Sverige
Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt
2019
För hundra år sedan kunde tiden anges 
i lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och 
navigationstid – en röra som reddes ut genom 
standardiseringar som tillkom runt sekelskiftet 
1900. Mest omdiskuterad var och är kanske 
sommartiden som infördes 1916. En lärorik bok 
om tidsnormer, bakgrunden till dem och varför 
vi har just den tid som vi har idag. 9789188661890 

e 9789188661906

Den magiska spegeln. Kvinnan och 
varan i pressens annonser 1870–1914
Leif Runefelt
2019
Runt år 1900 lanserades reklambilden då 
industrins nya produkter skulle säljas. Cyklar, 
blusar, underkläder: reklamen speglade kvin
nan som aktiv konsument, flitigt arbetande i 
hem och på kontor men även som sexualiserat 
objekt. Idealbilden av kvinnan som självständig 
men ofta underordnad blev typisk. Annonserna 
formade såväl sin samtid som framtiden.

9789188661616 
e 9789188661623

Minnet av Narva. Om troféer, propagan
da och historiebruk
Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg 
(red.)
2018
Författarna belyser skildringen om den svenska 
segern i slaget vid Narva och hur den berättats 
och förvaltats i historieskrivningen. De ger 
perspektiv på kulturarvet efter Narva och visar 
hur berättelsens innebörd har förändrats.

9789188909664 
e 9789188909671

Med polska ögon. Försvarsförmåga och 
hotbilder kring Östersjön i polsk militär
rapportering 1919–1939 
Piotr Wawrzeniuk 
2020
Efter första världskriget uppstod det nygamla 
Polen som en i raden av nya stater runt Öster
sjön. En del av landets säkerhetsarbete blev 
att utvärdera stater i närregionen och deras 
försvarsförmåga. Författaren analyserar här hur 
Sveriges, Finlands och Estlands försvarskapaci
tet framställdes i polsk militärrapportering.

9789188909527 
e 9789188909534

AI, robotar och föreställningar om 
morgondagens arbetsliv
Daniel Bodén & Michael Godhe (red.) 
2020
Robotisering och artificiell intelligens, AI, 
är centrala i medias visioner om framtidens 
samhälle. Våra liv kommer att förändras av 
den tekniska utvecklingen, men kan vi veta 
hur? Här belyser forskarna våra föreställningar 
kring automation, både historiskt och i nutid. 
Är föraningarna rimliga och kan vi alls välja en 
framtid utan AI?

9789187351099 
e 9789187675225

Mellan kaos och kontroll. Social ordning 
i svenska flottan 1670–1716
AnnaSara Hammar
2014
Här möter vi människorna i en av stormakts
tidens största organisationer och arbetsgivare. 
Hur kunde man disciplinera flottans manskap 
och vilka reaktioner väckte det hos de under
lydande?
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9789188168429 
e 9789188168436

Det forskningspolitiska laboratoriet.  
Förväntningar på vetenskapen 
1900–2010
Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.)
2016
En grupp forskare diskuterar hur förvänt
ningarna på vetenskapen har utvecklats från 
1900talet till idag. Bokens fallstudier beskriver 
den parallella utvecklingen av forskning och 
forskningspolitik och fokuserar på förväntning
arnas betydelse.

9789187675362 
e 9789187675539

Att hasta mot undergången. Anspråk, 
flyktighet, förställning i debatten om 
konsumtion i Sverige 1730–1830
Leif Runefelt
2015
Under 1700 och 1800talen förändrades 
inköpsvanorna drastiskt i Sverige. Gradvis 
förändrades människornas attityder, och där
med även samhället. Författaren belyser den 
intensiva dåtida debatten om konsumtion.

9789187351242 
e 9789187675393

Svensk snillrikhet? Nationella föreställ
ningar om entreprenörer och teknisk 
begåvning 1800–2000
Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders 
Houltz & Magnus Rodell (red.)
2014
Författarna visar hur idéer om svensk fallenhet 
för teknik använts i politiska syften. Snillet, 
innovatören och entreprenören blir förebilder 
i debatter om allt ifrån skolfostran av barn och 
lanseringar av akademiska initiativ till satsning
ar på teknikdrivna företag.

9789187351105 
e 9789187351464

Legitimizing ESS. Big Science as a 
collaboration across boundaries
Thomas Kaiserfeld & Tom O’Dell (red.)
2013
Författarna frilägger hur olika processer 
samverkar i skapandet av Big Science genom 
att fokusera på förberedelserna av European 
Spallation Source, ESS, och diskuterar dess 
betydelse lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt såväl som historiskt.

9789188909688 
e 9789188909695 

Samvete i Sverige. Om frihet och lydnad 
från medeltiden till idag 
Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.)
2021
Idag uppmärksammas tankar om samvete och 
samvetsfrihet allt oftare i svensk offentlighet i 
rikspolitiken, på ledarsidor och i sociala medier. 
Här tas ett gemensamt grepp om några av de 
mest brännande konflikterna kring samvete 
och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till 
idag. Fram träder komplexa och motspänstiga 
begrepp kring frågor om rätt, frihet och skuld.

9789188909572 
e 9789188909589

Ett lapptäcke av källor. Kunskapspro
duktion om romer och resande vid arkiv 
och museer 
Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius 
2020
De historiska källor som finns tillgängliga om 
romer och resande i Sverige är äldre texter som 
ofta är ensidiga, fyllda av fördomar och missupp
fattningar. Författarna granskar materialens 
tillkomst och användandet av dem, samt lyfter 
fram nytt källmaterial där romer och resande 
själva berättar om sina liv. 9789188661746 

e 9789188661753

Drottning Kristinas sångerskor. En om
välvande kraft i Roms musikliv 1655–1689
Anna Zilli
2019
Drottning Kristina var en hängiven eldsjäl 
och välgörare i Roms musikliv under åren 
1655–1689. Zilli belyser den musikaliska 
verksamhet som Kristina följde och främjade i 
den eviga staden, främst genom sin kungliga 
akademi och teatern.

9789188661654 
e 9789188661661

Undersökning om de så kallade Tattare 
eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens. 
Deras härkomst, lefnadssätt, språk  […] En 
uppsats av Christfrid Ganander år 1780
Redigerad av Lotta Fernstål & Charlotte 
Hyltén-Cavallius
2018
En redigerad version av prästen Christfrid 
Gananders uppsats från 1780 om ”de så 
kallade Tattare eller Zigeuner”. Den behandlar 
bl.a. romernas kulturhistoria och språk i slutet 
av 1700talet och ger en inblick i fördomar 
mot romer.

9789188661463 
e 9789188661470

Ett motsägelsefullt möte. Svenska mis
sionärer och bakongo i Fristaten Kongo
Pia Lundqvist
2018
I Ett motsägelsefullt möte utforskar historikern 
Pia Lundqvist missionärernas möte med 
befolkningsgruppen bakongo. Utifrån en 
biografisk ansats med material ur dagböcker 
och brev belyser författaren komplexiteten i 
missionsprojektet.
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9789188168801 
e 9789188168979

Mod i strid och filosofi. Dygdetiska per
spektiv från Aristoteles till drönarkriget
Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.)
2017
Mod är en egenskap som hyllats i alla 
krigförande kulturer. Skiljer sig den moderna 
synen på soldaternas mod från den historiska? 
Bokens texter förenar teori och verklighet och 
bidrar till debatten om militär utbildning.
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9789187675591 
e 9789187675799

Den goda viljan. Kvinnliga missionärer 
och koloniala möten i Tunisien och västra 
Jämtland
Catarina Lundström
2015
I boken står möten mellan religioner och kultu
rer i fokus – mellan kristna och muslimer, samer 
och svenskar samt kvinnor med olika bakgrund. 
Författaren följer svenska missionärers arbete i 
Nordafrika och på svensk landsbygd. Skillnader 
och olikheter, vänskapsband och konflikter 
uppstod och jämkades i vardagen.

9789188909336 
e 9789188909336

Att skapa helhet i offentlig sektor. 
Tankar om tvärsektoriellt arbete
Petra Svensson
2019
Frågor om hållbar utveckling hopar sig i den 
offentliga sektorn. Hållbar utveckling, folkhälsa 
och integrationspolitik kräver tvärsektoriell 
samordning för att nå uppsatta mål. Här berättar 
tjänstepersoner om sin arbetssituation och för
fattaren lyfter några hållpunkter för att förbättra 
resultaten av arbetet. Boken är användbar för 
praktiker och forskare men även för studenter.

9789187675669 
e 9789188168627

Sensitive Objects. Affect and Material 
Culture
Jonas Frykman & Maja Povrzanović 
Frykman (red.)
2016
I dagens forskning har det uppstått ett dyna
miskt fält om affekters, det vill säga känslornas, 
inverkan på liv och handling. I denna antologi 
ger sig etnologer och antropologer i kast med 
det konkreta: tingen och affektiva kopplingar 
som uppstår mellan människor och tingen 
runtom oss.

9789188909169 
e 9789188909176

Innovation och projektifiering. Att styra 
och leda handlingskapaciteten i moderna 
offentliga organisationer
Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen & 
Stefan Sjöblom (red.)
2019
Allt oftare diskuteras offentlig sektor som 
drivkraft i det samhället. Effektivitet och kvalitet 
ska helst öka, samtidigt som de ska möta håll
barhetsutmaningar. Arbetssätten väcker frågor 
om offentliga verksamheters förmåga att ta sig 
an utmaningar och skörda erfarenheterna från 
tidigare projekt. 

9789187121562 
e 9789187351655

Hjältar och hjältinnor. Föreställningar 
och gestaltningar från Eufemiavisorna till 
Gösta Berlings Saga
Therése Andersson (red.)
2012
Utifrån en rad texter och synvinklar visar 
författarna på konstruktioner av hjältar och 
hjältinnor i historien. På vilka sätt och varför 
kan dessa skildringar kopplas samman med 
föreställningar om genus och identiteter, och 
idéer om nation?

9789187121920 
e 9789187121944

The Atomized Body. The Cultural Life of 
Stem Cells, Genes and Neurons
Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa 
Wiszmeg (red.)
2012
Författarna undersöker sambanden mellan 
kultur, samhälle och biomedicinsk forskning 
och pekar på att biovetenskaperna är laddade 
med makt och ideologier. Moderna biomedi
cinska tekniker är inga neutrala fenomen utan 
får konsekvenser – medicinska, samhälleliga 
liksom existentiella.

9789188909428 
e 9789188909435

Att samverka i kris. Vanliga människor i 
ovanliga situationer
Sara Bondesson, Fredrik Bynander & 
Helena Hermansson
2019
I akuta krissituationer ställs vi inför olika 
samarbetsproblem och dilemman. Boken 
skildrar verkliga situationer som terrordåd och 
skogsbränder, och genom att skildra händelse
förloppen visas utmaningar som kan uppstå. 
Vi får kunskap om hur krisberedskapssystemet 
fungerar.

9789188168771 
e 9789188168948

Att leda i svåra lägen. Civila chefer och 
militära lärdomar
Karlis Neretnieks & Marco Smedberg
2017
Att föra krig är en resultatorienterad verk
samhet, och konsekvenserna av god eller 
dålig ledning blir därför mycket tydliga. Det är 
utgångspunkten för denna bok, där 20 civila 
chefer med stor erfarenhet reflekterar över 
militära konflikter och händelser.

9789187121043 
e 9789187351631

Världens bästa plats? Platsmarknads
föring, makt och medborgarskap
Josefina Syssner
2012
Med teorier om medborgarskap, inkludering 
och identitet som grund sätts platsmarknadsfö
ring in i ett nutida politiskt sammanhang.
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9789188909183 
e 9789188909190

Europe at the Crossroads. Confron
ting Populist, Nationalist and Global 
Challenges
Pieter Bevelander & Ruth Wodak (red.)
2019
De högerpopulistiska rörelserna växer och i EU 
och globalt tycks spridas en tidigare otänkbar 
acceptans av partiernas etnonationalistiska 
program. I boken gör forskarna en grundlig 
kartläggning av rörelsernas grundvalar och 
program, och den utmaning de utgör mot idén 
om ett socialt Europa och en mer jämlik värld.

9789188168351 
e 9789188168368

A Clean House? Studies of Corruption in 
Sweden
Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson, Mats 
Sjölin & Richard Öhrvall
2016
Författarna kastar med sin bok ljus över en 
ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar 
aktuell forskning och egna empiriska under
sökningar.

9789187675454 
e 9789187675485

Divided Cities. Governing Diversity
Annika Björkdahl & Lisa Strömbom (red.)
2015
I boken blir staden ett prisma för att kartlägga 
komplexa processer av konflikt, segrega
tion, demokratisering och politisk styrning. 
Författarna kartlägger verktyg, strategier och 
erfarenheter av konfliktlösning i delade städer 
som Mostar, Belfast och Jerusalem.

9789188909503 
e 9789188909510 

Malmhattanism. Skyskrapan i Malmös 
utveckling 
Fredrik Torisson 
2021
Skyskrapsprojekt har varit en del av hur Malmös 
identitet växt fram, men det har också skapat 
debatt om vad staden är och vad den borde 
vara. Varför, hur och av vem skyskrapor har 
byggts i Malmö under sjuttio år. Genom att följa 
höghusbyggen under en längre period friläggs 
skiftningar i synen på staden och dess relation 
till arkitektur och skyskrapan som symbol.

9789188168047
e 9789188168054

Urbanismer. Dagens stadsbyggande i 
retorik och praktik
Krister Olsson, Daniel Nilsson & Tigran 
Haas (red.)
2016
Genom att belysa drivkrafter och faktorer som 
påverkar stadsutvecklingen vill författarna 
peka på hur och varför staden utvecklas i en 
viss riktning.

9789188661678 
e 9789188661685

Samhällsbyggandet som mysterium. 
Jane Jacobs idéer om människor, städer 
och ekonomier
Jesper Meijling & Tigran Haas (red.) 
2018 
Jane Jacobs blev 1961 en centralfigur i stads
planeringsfrågor och förmedlade idéer som
spänner över samhälle, politik, filosofi och eko
nomi. Här tar författarna upp unika aspekter av 
de tankar Jacobs väckt om vårt samhällsbygge.

9789187675492
e 9789187675508

Urban Squares. Spatiotemporal Studies 
of Design and Everyday Life in the 
Öresund region
Mattias Kärrholm (red.)
2015
Att studera torg, agorologi, ger inblickar i 
vardagslivet på stadens offentliga ytor. I boken 
beskriver fyra forskare fallstudier de gjort kring 
torg i Malmö och Köpenhamn. Författarna be
skriver rytmen av hur människor nyttjar torgen.
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9789187351396 
e 9789187675201

Det förflutna i framtidens stad. Tankar 
om kulturarv, konsumtion och hållbar 
stadsutveckling
Krister Olsson & Daniel Nilsson (red.)
2014 
Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där 
kultur och stadsmiljöerna på olika sätt är 
”produkter” och ”resurser”. Men hur påverkas 
kulturarvet och vår syn på det?
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