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Urbanhistoria 

Städers och kommuners historia kan i bred mening sägas innehålla allt som i något avseende 
rör städer och kommuner. I ett något mer begränsat men fortfarande tämligen brett perspektiv 
kan ämnet avgränsas till orter eller platser som historiska företeelser. Platser ser vi inte bara 
som en yta där historia utspelas utan platsen är en del av själva förloppet och påverkar utfallet. 
Platsen har en roll i historien. Frågan om hur människan genom tiderna har format sina platser 
och hur platserna har format sina människor blir därmed en central uppgift. 

Vi har särskilt intresserat oss för fyra områden:  

- Urbaniseringsprocessen från äldsta tid till idag 

- Stockholms historia 

- Kommunal politik och ekonomi  

- Sociala förhållanden i svenska städer 

Komparation har genomgående varit en viktig metod och ansatsen ofta tvärvetenskaplig med 
inspiration från ämnen som geografi, sociologi och statsvetenskap. Jämförelser har gjorts 
mellan enskilda orter men också regionalt samt mellan stad och land.  Såväl klassiska 
stadsteorier som de senaste trenderna har kommit till användning och vi har nära följt 
områdets utveckling mot ett mer platsteoretiskt synsätt.  

Den stads- och kommunhistoriska forskningen har sin bas i Stads- och kommunhistoriska 
institutet, som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Stockholms stad. Institutet etablerades 1919 på initiativ av Svenska 
Stadsförbundet, och professuren i stads- och kommunhistoria tillkom 1952. Institutet är väl 
etablerat internationellt och har ett omfattande samarbete med urbanforskare över hela 
världen. Ett aktuellt europeiskt projekt handlar om framväxten av den postindustriella staden. 

En del av institutionens stadshistoriska forskning är inriktad mot Stockholms historia, med 
egen professur sedan 2003. Med Stockholm menar vi inte bara kommunen utan även 
tätortsregionen och stadens närmaste omland. Tyngdpunkten på forskningarna ligger för 
närvarande på stadens miljöhistoria i långtidsperspektiv och stadens politiska samtidshistoria 
allmänt, och med ett miljöhistoriskt perspektiv  


