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Medverkande i detta nummer

Sara Edenheim (f. 1975) är fil. dr och forskarassistent vid Institutionen
för idé- och samhällsstudier, samt Umeå centrum för genusstudier, Umeå
universitet. Hon disputerade 2005 i historia med avhandligen Begärets lagar – statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. Forskningsfokus
ligger på kritisk policy analys samt historiefilosofi. I artikeln “Politics Out
of Time – Historical Expertise and Temporal Claims in Swedish Governmental Reports” (Experts We Trust – Science, knowledge and the developments
of the Nordic Welfare State, red. Å. Lundqvist och K. Petersen, (2010) sammansmälter dessa två perspektiv. Hennes senaste bok är Anakronism – mot
den historiska manin (2011). Adress: UCGS, Umeå universitet, 901 87 Umeå;
e-post: sara.edenheim@ucgs.umu.se.
Lars Olsson (f. 1945) är professor i historia vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö samt gästprofessor vid Malmö högskola. Hans forskning
har varit inriktad på sociala relationer i kapitalismens politiska ekonomi.
Klass, genus, etnicitet och generation är centrala begrepp i hans forskning.
Doktorsavhandlingen Då barn var lönsamma från 1980 har givits ut i nytryck
1995 och 1999. Vidare har han författat monografierna Gamla typer och nya
produktionsförhållanden (1986) och På Tröskeln till Folkhemmet (1995 och nytryck 2008 samt amerikansk utgåva 1997), och han är medförfattare till Klass
i rörelse (2002). En monografi om kvinnoarbete och politik i Minneapolis
på 1910-talet, The Munsingwear Family, är under färdigställande. Adress:
Institutionen för Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö; e-post:
lars.olsson@lnu.se.
Victor Lundberg (f. 1976) är fil. dr. i historia och lektor vid Institutionen
för globala politiska studier vid Malmö högskola. Hans forskning ligger i
gränslandet mellan modern politisk historia, idéhistoria, socialhistoria och
genushistoria och handlar framförallt om olika former av politisk radikaScandia 78:1
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lism samt olika aspekter på arbetets samhälleliga förändringsprocesser. Han
disputerade 2007 vid Lunds universitet med avhandlingen Folket, yxan och
orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887–1902. För närvarande är han verksam inom det
av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ”Främlingsfientlighet
och arbetarrörelse” där staden Landskrona utgör utgångspunkten för flera
historievetenskapliga studier av främlingsfientlighetens politiska och sociala
förutsättningar. Adress: Institutionen för globala politiska studier, Kultur
och samhälle, Malmö högskola, 205 06 Malmö; e-post: victor.lundberg@
mah.se.
Malin Lennartsson (f. 1967) är lektor i historia vid Linnéuniversitetet
i Växjö. Hennes forskning har främst rört tidigmodern historia med inriktning mot familje- och kulturhistoria. Avhandlingen från 1999 hette I säng
och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland. Exempel
på artiklar är ”Oskuld och ondska? Bilden av barn och styvföräldrar i tidigmodern tid” (2002); ”Att föregå med ett gott exempel: våld och misshandel
i den tidigmoderna prästfamiljen” (2004) samt ”Hävdande och hustrubröst:
sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige” (2009). Adress:
Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö; e-post:
malin.lennartsson@lnu.se.
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