Call for papers: Den förmoderna staden utifrån siffrorna
Workshop på Stockholms universitet, 22 november 2016

Vår bild av den förmoderna staden bygger i stor utsträckning på kvantitativa undersökningar.
Det gäller både städernas tillväxt (urbanisering) och deras sociala och ekonomiska strukturer
(urbanitet eller stadsmässighet). Dessa kvantitativa metoder är inte minst betydelsefulla för
studier om de sociala grupper som inte efterlämnade ett säreget källmaterial som kan
berätta om deras livsvillkor. Dessa grupper utgör majoriteten av invånarna i alla förmoderna
städer.
Dessvärre är kvantitativa metoder inte särskilt vanliga längre. De är sällsynta inom vår
grundutbildning och antagligen ännu mera sällsynta inom master- och forskarutbildningen.
De verkar helt enkelt ha blivit ”omoderna”. Som en konsekvens försvinner många tänkbara
undersökningar och på så sätt många sociala grupper ur historien. Samhällsvetenskapliga
analyser ersätts alltmer av historiska berättelser.
Stads- och kommunhistoriska institutet inbjuder till en workshop om kvantitativa metoder
inom ramen för dess satsning på svenska städers urbanitet i historia och nutid. Vi efterlyser
bidrag som utforskar kvantitativa metoder och frågeställningar om den förmoderna staden
resp. tätorten fram till ungefär 1900. Vad är dessa metoders möjligheter och begränsningar
inom forskningsfältet? Finns det nya metoder – inte minst i våra granndiscipliner – som har
potential att befrukta vår forskning om den förmoderna staden? Hur kan kvantitativa
metoder kopplas ihop med icke-kvantifierande undersökningar?
Workshopen riktar sig till alla slags historiker med ett intresse för kvantitativa metoder. Den
ska först och främst vara en diskussion om metoder och perspektiv utifrån pågående studier.
Vi tänker oss föredrag på 15 till max 20 minuter som ska inleda en diskussion.
Är du intresserad av att delta? Skicka gärna en kort beskrivning av ditt bidrag om metoder
och perspektiv (½ till 1 sida) till heiko.droste@historia.su.se, senast 1 september 2016.
Workshopen äger rum den 22 november 2016 på Stockholms universitet. Stads- och
kommunhistoriska institutet kommer att täcka alla kostnader för deltagarna. Gäster är
väldigt välkomna, efter anmälan, till samma adress. Ingen konferensavgift utgår.
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