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Utbildning 
 
 
Fil mag i historia, Lunds universitet, 1996  
HT 1989–1995  
 
Forskarutbildning i historia, Lunds universitet 
1995–2002 Fil dr i historia vid Lunds universitet 2002 med avhandlingen, Den nationella 
modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första 
hälft.  
 
Högskolepedagogisk kurs, motsvarande 15 arbetsdagar 
HT 2002  
 
Kurs Genusperspektiv i undervisningen, motsvarande 2 poäng (2 veckors arbete) 
VT 2005  
 

Yrkeserfarenhet 
 

Forskningsrelaterade yrkeserfarenheter 
 
Forskare, Historiska institutionen, Lunds universitet  
augusti –november 2009, 50 %  
 Forskningsanslag för projektet Kuba, känslor och politik i Sverige sedan 1959, 
finansierat av Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk 
vetenskaplig forskning. 
 
Tf universitetslektor historia, Historiska institutionen, Lunds universitet  
höstterminen 2007, 75 %; vårterminen 2008, 30 %; september – oktober 2008, 50 %; 
februari – april 2009, 45 %  
 
Forskare, Historiska institutionen, Lunds universitet  
2005–2007  

Forskningsbidrag från Riksbankens jubileumsfond för projektet Att resa till 
framtiden? Svenska resenärer i jakt på ett bättre samhälle under mellankrigstiden, 75 %, 
undervisning 25 %. Projektresultaten håller på att färdigställas som bokmanus. Två artiklar på 
engelska från projektet finns publicerade. 
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Tf universitetslektor, Malmö högskola, Lärarutbildningen  
Höstterminen 2004  
  
 
Stipendium, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 
2002–2004  

Stipendiet var på sammanlagt 430 000 kr och var en del av projektet 
”Receptionen av nationalsocialismen och kommunismen”. Artiklarna ”Att resa till framtiden? 
Svenska resenärers föreställningar om kvinnan och familjen i Sovjetunionen” i Klas-Göran 
Karlsson & Kristian Gerner (red.) Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen – och 
om Sverige, (2008), 60 sidor, och ”Det röda våldet. Svenska resenärer och den rysk-sovjetiska 
revolutionära kvinnan” i Eva Österberg & Marie Lindstedt-Cronberg (red), Kvinnor och våld, 
En mångtydig kulturhistoria, (2005), 20 sidor, är resultaten av detta projekt. 
 
Anställning som doktorand, Historiska institutionen, Lunds universitet 
970901–971231, 980401–980630, 981101–010228  
 
Dessutom har jag under årens lopp undervisat på lösa timmar vid Historiska institutionen, 
Lunds universitet, Lärarutbildningen vid Malmö högskola samt även vid Centrum för 
Genusvetenskap, Lunds universitet. På Centrum för Genusvetenskap undervisade jag 25 
lektorstimmar höstterminen 2003 och vårterminen 2004 på kursen Gender, Social Change 
and Modernity som gavs på engelska.  
 

Administrativa yrkeserfarenheter 
 
Projektkoordinator, HT-flytt 
Från 2010-03-01, 25 % 
 
Forsknings- och utbildningskoordinator, Forskarskolan i historia, Historiska institutionen, 
Lunds universitet  
071201–080122, 25 %   
Från 2008, 50 %  
Från 2009, 60 %, då inkluderades även koordinatorskapet för Forskarskolan i historia och 
historiedidaktik i mina arbetsuppgifter 
  
Projektassistent, Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet  
april – juni 2004, 25 % 
juli – december 2004, 10%  
 
Amanuens (biblioteksassistent), Historiska institutionens bibliotek, Lunds universitet  
oktober 2001– juni 2002, 50 %  
samt lösa timmar under hösten 2002 
 
Jag har även utfört utredningsuppdrag vid Historiska institutionen, Lunds universitet om  
varför så många C- och D-uppsatser inte avslutas.  
Läsåret 2001–2002  
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Övriga meriter och uppdrag 
 
Ledamot i institutionsstyrelsen på Historiska institutionen, Lunds universitet 
Från och med höstterminen 2005 
 

Suppelant i styrelsen för Forskarskolan i historia och historiedidaktik  
Från hösten 2008 till och med 2009 
 
Ledamot i redaktionsrådet för Historisk tidskrift  
Från 2007 [se http://www.historisktidskrift.nu/redaktionsradet.htm] 
  
Deltagande i Historiska institutionens Bolognagrupp 
Hösten 2005  
 
Vice ordförande i föreningen SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker 
2002–2005. Ordförande var Anna Jansdotter.  
 
Vetenskaplig konsult i UR-serien Europe beyond 2000, visades i TV 1999 
Hösten 1998 och våren 1999, sammanlagt 5 veckor   
 

Konferensarrangemang 
 
Förutom de konferenser och internat som jag varit med och arrangerat i Forskarskolan i 
historias regi, som både varit av nationell och internationell karaktär, har jag även som 
forskare genomfört följande: 
 
Arrangerat en session om Genus och resande på Nordiska kvinnohistorikermötet i Reykjavik, 
Island sommaren 2008 tillsammans med Iben Vyff, Roskilde universitet  
 
Anordnande av forskningskonferensen 1905 – historia i de nordiska samhällena, 
forskningskonferens i Lund, 26–28 augusti 2005 tillsammans med professor Harald 
Gustafsson, FD Ulf Zander och Fredrik Persson 
 
Som styrelsemedlem av SKOGH var jag ansvarig för den av SKOGH anordnade konferensen 
Genus och kulturhistoria hösten 2003 samt konferensen Vart är genushistorien på väg? Nya 
och gamla spår hösten 2004 
 
Därutöver har jag deltagit i en mängd olika konferenser med eget bidrag. 
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