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Ämnet folkloristik har funnits vid Åbo Akademi som ett självständigt examensämne 
sedan år 1926, då det ingick som ansvarsområde i dubbelprofessuren i musikvetenskap 
och folklivsdiktning. Institutionen för folkdiktsforskning grundades år 1968, efter vilket 
folkdiktsforskningen separerades från musikvetenskapen (1973) och ämnet folkloristik 
knöts administrativt till nordisk etnologi. Folkloristiken separerades från etnologin år 
1987, för att år 1992 sammanslås med den dåvarande religionshistoriska institutionen 
till en administrativ helhet. Från och med år 2001 var folkloristik ett självständigt ämne 
inom institutionen för språk och kultur.  
Den första lärartjänsten som tillsattes i ämnet var ett lektorat i folkloristik (1985), sen-
are tillkom en amanuenstjänst (1988). Nordiska ministerrådets tilläggssatsning på for-
skningssamarbetet inom ämnesområdet gav humanistiska fakulteten möjlighet att kalla 
lektorn i nordisk folkloristik, filosofie doktorn Ulrika Wolf-Knuts till en tidsbunden 
professur i nordisk folkloristik (2003–2007), som sedan fick en tillsvidare förlängning. 
Professuren är den enda i sitt slag i Finland och i Norden. Ämnet folkloristik på finskt 
håll i Finland saknar den uttryckliga svenska och nordiska dimensionen, vilket ger 
ÅA-professuren ett stort ansvar att komplettera det kulturvetenskapliga forsknings-
fältet i Finland också med beaktande av svenskspråkigheten i Finland. I Sverige finns 
folkloristisk forskning och utbildning integrerat under benämningen etnologi, medan 
kulturvetenskap täcker samma utbildningsområde i Norge. 
Sedan Wolf-Knuts pensionering hösten 2013 var professuren utan befattningsinne-
havare medan ämnesansvaret för utbildningen och forskningen sköttes av ordinarie 
akademilektorn, docent (forskningsledare) Lena Marander-Eklund.  
Åbo Akademis rektor beslöt i april 2016 att anställa FD, docent Lena Marander -Eklund 
som biträdande professor i nordisk folkloristik för tiden 1.7.2016–31.7.2020. 
2019 initierades utvärderingen av Marander-Eklunds avancemang till full professor. 
I den beredningsgrupp som dekanen utsåg ingick professorerna Johannes Brusila 
(FHPT), Pekka Hakamies (Åbo universitet), Meri Larjavaara (FHPT) och dekan Peter 
Nynäs (ordförande). 
Rektor utsåg i maj 2020 professor Lars Kaijser (Stockholms universitet) och professor 
Inger Lövkrona (Lunds universitet) som sakkunniga för Marander-Eklunds evaluering. 
Med stöd av de sakkunnigas utlåtanden föreslog beredningsgruppen enhälligt till rektor 
att FD, docent Lena Marander-Eklund anställs som professor i nordisk folkloristik. Rek-
tor verkställde anställningen och från och med den 1 augusti 2020 innehas professuren 
i nordisk folkloristik av Lena Marander-Eklund. 
Idag bildar ämnena nordisk folkloristik och nordisk etnologi ämnesklustret kulturvet-
enskap. Ämnesklustret finns inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. 
Också det kulturvetenskapliga arkivet Cultura har en naturlig och viktig placering 
vid ämnesklustret. Centrala forskningsteman i ämnet är för tillfället berättelser och 
berättande: personliga erfarenhetsberättelser och det levnadshistoriska berättandet; 
vardagslivets praktiker och ritualer, medicinsk humaniora, migration och minoritet, 
folklig religiositet samt bruk av folklore i turism och kulturarv. 
Professor Lena Marander-Eklund håller fredagen den 2 december 2022 kl. 18 i Solen-
nitetssalen, Akademihuset, en offentlig föreläsning över ämnet: ”Vardagen som ett 
folkloristiskt laboratorium: tystnader, erfarenheter och berättelser.”

Åbo 22 september 2022 
Peter Nynäs, dekan   
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Lena Marander-Eklund är född i 
Karleby och uppvuxen i Tammerfors. 
Jag blev student år 1977 från Tam-
merfors svenska samskola varefter 
jag inledde studier i farmaci vid Åbo 
Akademi. Efter examen arbetade jag 
på Universitetsapoteket i Åbo. Öns-
kan om att studera vidare ledde till 
att jag parallellt med apoteksarbetet 
studerade musikvetenskap vid Åbo 
Akademi. Efter kandidatexamen bytte 
jag huvudämne till nordisk folkloris-
tik och blev filosofie magister 1986. 
Under studietiden fick jag anställning 
som timassistent vid Folkloristiska 
arkivet vid Åbo Akademi. Under 
vissa perioder arbetade jag också vid 
Svenska litteratursällskapets Folkkul-
tursarkiv i Helsingfors. 
Jag anställdes som amanuens vid Åbo 
Akademi år 1988 vid Folkloristiska 
institutionen med ansvar för arkivets 
samlingar. Jag vikarierade som lektor i folkloristik under ett par omgångar. Intresset 
för människans relation till sjukdom och mediciner, som väckts under åren på apo-
tek, ledde till en filosofie licentiat-avhandling (1994) i nordisk folkloristik. Den hade 
medicinantropologisk inriktning och handlade om människans sätt att relatera till 
förkylning. Åren 2003 till 2012 var jag akademilektor i nordisk folkloristik, efter det 
forskningsledare, biträdande professor och ordinarie professor sedan hösten 2020. 
Jag har även varit anställd som universitetsforskare vid ett Finlands Akademi-pro-
jekt samt som specialforskare inom Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). 
Min forskning har kretsat kring människans vardagliga arenor, berättelser och 
berättande, samt berättelsers relation till det omgivande samhället. Intresset för hur 
kvinnor upplever en förlossning och berättar om den ledde till doktorsavhandlingen 
Berättelser om barnafödande – form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skil-
dring av födsel (2000). Här låg fokus på narrativ analys av personliga erfarenhets-
berättelser. Intresset för levnadsberättelser resulterade även till antologin Biografis-
ka betydelser, red. Marander-Eklund & Östman (2011). 
Forskningen kring narrativanalys och födsel har utförts inom nätverket KPFF med 
kollegor från Norge och Sverige. Tillsammans har vi under åren 1994–2022 arrang-
erat konferenser, seminarier och sessioner samt redigerat antologin Naturlighetens 
positioner (1998) och temanummer i tidskrifter. Forskargruppen har erhållit forsk-
ningsmedel (Nos-H) för projektet ”Opplevelse og förståelse av kropp og kjønn” 
(1998–2001) med Tove Fjell (UiB) som huvudsökande. Intresset för frågelistan som 
metod resulterade i en antologi tillsammans med Charlotte Hagström (LU), Fråge-
listan som källa och metod (2005).

Lena Marander-Eklund

Installationsskrif t för  
professor Lena Marander-Eklund
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Övriga projekt som jag deltagit i är Finlands Akademiprojektet ”Happy days? Every-
day Life and Nostalgia of the Extended 1950s” (2011–2015) som resulterade i 
mo no grafin Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland 
(2014) samt ett temanummer i tidskriften Journal of Finnish studies (2016). Projek-
tet ” Vardagens rum – svensk kultur i Finland under 1900-talet” (2016–2020), som 
finansierades av Svenska litteratursällskapet i Finland, är ett utgivningsprojekt om 
det långa 1900-talet i en finlandssvensk kontext. Målet är att nyläsa arkivmaterial ur 
ett rumsligt perspektiv. Projektets resultat Tankevärldar och vardagsarenor. Berätta-
de rum i ett föränderligt 1900-tal (red. med Blanka Henriksson och Sofie Strandén-
Back a) är under utgivning.
Övriga teman som intresserat mig är känslor och känsloyttringar, som resulterade i 
antologin Känslornas koreografi (2007), redigerad med Ruth Illman; bruket av nos-
talgi och samlande som kulturellt fenomen. Väder som ett vardagligt och kulturellt 
fenomen och väderberättelser med utgångspunkt i frågelistmaterial har också varit 
av intresse. 
Förutom vetenskapligt arbete har jag lett det arkivpedagogiska projektet ”Trollen och 
vi” (2007–2013), gett ut en barnbok på basis av arkivsamlingar (Ro, ro runtomkring 
2007), publicerat en bok om berättelser om moderskap (Mitt största äventyr 1997) 
samt en om student- och akademitraditioner (O gamla klang och jubeltid – tills. med 
Ulrika Wolf-Knuts och Sonja Svahnström 1994). 

Om sin levnad och tidigare verksamhet har professor Lena Marander-Eklund ytterligare 
lämnat följande uppgifter:

Personalia

Född: 24 maj 1958 i Karleby.
Gift med Olav Eklund, döttrarna Mia och Karin.

Examina

2000: Filosofie doktor i nordisk folkloristik, Åbo Akademi. 
1994: Filosofie licentiat i nordisk folkloristik, Åbo Akademi.
1986: Filosofie magister i nordisk folkloristik, Åbo Akademi.
1981: Farmaceutexamen, Åbo Akademi.

Docenturer

2002: Docent i nordisk folkloristik, Åbo Akademi.

Anställningar

Professor i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi 1.8.2020–.
Specialforskare inom Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) projektet  
Vardagens rum 2019–2020.
Biträdande professor och ämnesansvarig för nordisk folkloristik vid Åbo  
Akademi 2016–2020. 

Forskningsledare, nordisk folkloristik vid Åbo Akademi 2012–2016.
Universitetsforskare (Finlands Akademi, Jyväskylä) 2011–2012. 
Akademilektor i nordisk folkloristik, Åbo Akademi 2003–2016.
Amanuens i nordisk folkloristik, Åbo Akademi 1988–2003. 
Vikarierande lektor i nordisk folkloristik, Åbo Akademi 1987–1988.
Forskningsassistent, Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet  
i Finland 1986.
Timassistent vid Folkloristiska arkivet (deltid) 1984 –1987.
Farmaceut (deltid), Universitetsapoteket i Åbo 1981–1986.

Forskning

Erhållna forskningsmedel (urval) 
Personliga forskningsmedel 

2010.  Svenska litteratursällskapet, Bergboms fond, 8 mån
2009.  Svenska litteratursällskapet, Bergboms fond, 8 mån
2008.  Svenska litteratursällskapet, Bergboms fond, 6 mån
1999.  Stiftelsen för ÅA forskningsinstitut, 6 mån
1996.  Makarna Olins fond, 8 mån
1993.  Makarna Olins fond, 6 mån 
1991.  Stiftelsen för ÅA forskningsinstitut, 6 mån 

Projekt  
2013.  Trollen och vi – arkivpedagogik, Oscar Öflunds fond, 4000 €
2009.  Trollen och vi – arkivpedagogik, SKF, 10,000 €
2007.  Historiska sägner om 1808-09 års krig, 2007–2009, SLS, 50,000 € 
2007.  Utgivning av barnboken Ro, ro runtomkring, SKF 10,000€
2007.  Trollen och vi – arkivpedagogik, 10,000 €, Otto Malms stiftelse
2002.  Att skapa familj – möjligheter och begränsningar, NorFa, 22 000 NOK 
1998.  Födsel och föräldraskap, 1998–2000, Nordic network for folklore, 50,000 SEK 
1997.  Opplevelse og förståelse av kropp og kjønn, Nos-H, medsökande, huvudsökande 
Tove Fjell (UiB) 500.000 NOK 
1995.  Födsel och föräldraskap, Nordiskt institut för folkdiktning, 45.000 FIM

Akademiska priser och utmärkelser
2012.  Riddartecknet av 1: a klass av Finlands Vita Ros orden.
2001.  Svenska Litteratursällskapets litterära pris, ur Spåres fond, för doktors-
avhandling.

Deltagande i internationella konferenser (urval av totalt ca 90 st)
2022.  Sessionsordförande och föredrag på Nordisk etnologisk, folkloristisk konferens 
(NEFK) 1. Háskóli Íslands, Reykjavik. 
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2018.  Föredrag på NEFK. Uppsala universitet, Uppsala. 
2016.  Sessionsordförande och arrangör för Finnforum XI. Åbo Akademi, Åbo  
Universitet och Migrationsinstitutet, Åbo.
2016.  Föredrag på seminariet Samlande och berättelser. ISOF, Uppsala. 
2015.  Sessionsordförande och föredrag på NEFK. Köpenhamns universitet,  
Köpenhamn. 
2014.  Sessionsordförande och föredrag på VIII Kansatieteen päivät: Vahva ote?  
Helsingfors Universitet, Helsingfors. 
2014.  Föredrag på seminariet Hem, familj, släkt. Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Åbo. 
2014.  Föredrag på seminariet Narrativitet och materialitet. ISOF, Göteborg.
2014.  Inbjuden talare på seminarium om narrativitet. Linköpings universitet.
2013.  Arrangör, sessionsordförande och föredrag på seminariet Narrativitet och  
materialitet – ting, tid och rörelse. Åbo Akademi.
2013.  Sessionsordförande och arrangör för seminariet Aspekter på narrativitet.  
Åbo Akademi. 
2013.  Inbjuden föredragshållare (keynote) på Folklivsarkivets i Lund 100-års  
jubileumsseminarium. Lunds universitet, Lund.
2013.  Moderator vid seminariet Utanför eller innanför? En workshop om inter-
sektioner och hanteringsstrategier. Svenska litteratursällskapet i Finland, Åbo.
2012.  Sessionsordförande och arrangör för konferensen The therapeutic uses  
of storytelling. Åbo Akademi, Åbo.  
2012.  Föredrag på seminariet Berättande och narrativitet. ISOF, Uppsala.
2012.  Sessionsordförande och föredrag på NEFK. Universitetet i Bergen, Bergen.
2011.  Föredrag på seminariet Självbiografiskt berättande i muntlig stil och form.  
Umeå universitet, Umeå. 
2011.  Sessionsordförande på International Society for Ethnology and Folklore (SIEF). 
Lissabon.  
2009.  Sessionsordförande på NEFK. Helsingfors universitet, Helsingfors.
2008.  Föredrag på SIEF. Derry.
2008.  Inbjuden talare på seminariet Eettinen kipu ja riski – humanistisyhteiskuntatie-
teellisen tutkimuksen riskit, ennakkoarvioinnin tarpeellisuus sekä ohjeistaminen. 
UKM, Helsingfors. 
2006.  Två föredrag på NEFK. Stockholms universitet, Stockholm.
2006.  Sessionsordförande vid kongressen Memory and narration. Helsingfors  
universitet och Oral history network, Helsingfors.
2005.  Föredrag på International society of narrative research (ISFNR).  
Tartu universitet, Tartu.
2003.  Föredrag på ISFNR. Högskolan på Gotland, Visby.   
2003.  Sessionsordförande på NEFK. Köpenhamns universitet, Helsingør.
2003.  Föredrag vid 1 Kulttuurintutkimuksen päivät. Helsingfors. 
2003.  Arrangör och föredragshållare vid seminariet “Att arbeta med frågelistor”.  
Lunds universitet och Åbo Akademi, Lund. 
2000.  Föredrag på NEFK. Universitetet i Oslo, Hankø.  

2000.  Föredrag på konferensen Folklore methodology today. NNF, Åbo. 
1999.  Sessionsordförande och arrangör för konferensen Health care and its professio-
nals: Crosscultural and multidiciplinary approaches – the case of maternity care. Åbo.
1999.  Föredrag på Folklore Fellows summer school, Åbo.
1999.  Föredrag och arrangör för seminarium inom NOS-H projektet Opplevelse och 
forståelse av kropp og kjønn. Lund.
1998.  Föredrag på ISFNR, Göttingens universitet, Göttingen.
1996.  Föredrag, sessionsordförande samt arrangör för tvärvetenskapligt symposium 
”Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion.” Nordiska institutet för Folkdikt-
ning (NIF), Åbo. 
1996.  Föredrag på IX International Oral History Conference, Communicating  
Experience, Göteborgs universitet, Göteborg.
1994.  Föredrag på NEFK. Åbo Akademi och Åbo Universitet, Åbo.
1994.  Föredrag på Nordisk–baltisk–finno-ugrisk konferens. Institut of Estonian  
Language och NIF, Vosu, Estland.
1992.  Föredrag på konferensen ”Vad är centrum för nordisk folkloristik idag:  
empiriskt, teoretiskt, metodiskt”. NIF, Torshavn.

• Därutöver föredrag på interna seminarier, projektseminarier samt ca 50 populära  
föredrag samt workshops, ca 30 framträdanden i radio, TV och podcasts. 

Vetenskapliga uppdrag (urval)

Klusterenhetschef för ämnesklustret Kulturvetenskap vid FHPT, Åbo Akademi 2021–
Ämnesansvarig för ämnet Kulturanalys vid ÅA 2018– 
Ansvarig för biämnet Kulturledning vid ÅA 2008–2022
Medlem i Ethnos redaktionsråd 2020–
Ansvarig utgivare för tidskriften Budkavlen (ÅA) 2019–
Medlem i tidskriften Budkavlens redaktionsråd 1997–
Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Kulturella perspektiv (Umeå) 2019–2022
Medlem i redaktionsrådet för tidskriften RIG (Stockholm) 2014–
Medlem i FHPT vid ÅA ledningsgrupp för pedagogiskt utvecklingsarbete 2012–2019
Medlem i ledningsgruppen för kvalitetshantering och lärcentret vid ÅA 2012–2013
Suppleant i direktionen för Centret för livslångt lärande (CCL) 2010–2021
Ordförande för ledningsgruppen för Spegeln 2010–2012
Suppleant i ledningsgruppen för Skärgårdsinstitutet vid ÅA 2009–2011
Medlem i Åbo Akademis jämställdhetskommitté 2003–2005
Medlem i Institutet för kvinnoforskning vid ÅAk ledningsgrupp 2001–2002
Ordinarie medlem i Humanistiska fakultetens fakultetsråd, ÅA 1996–1998, 1999–2000, 
2012–2014
Nämndens för Akademins vetenskapliga samlingar sekreterare, ÅA 1988, 1990–1991, 
1993–1995
Medlem i Folklore fellows (Finnish Academy of Science and Letters), Helsingfors 1991–
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skap) 2008, Kennet Granholm (religionsvetenskap) 2005, Camilla Asplund Ingemark 
(folkloristik) 2004, Susanne Österlund-Pötzsch (folkloristik) 2003, Hanna Väätäinen 
(musikvetenskap) 2003

Medlem i betygsnämnd för doktorsavhandlingar, övriga

Hanna Jansson, Stockholms universitet 2017 
Anna Hynninen, Åbo universitet 2017

Refereeuppdrag för tidskrifter 

Ca 40 st under åren 2000–2022, bland annat för tidskrifterna Arv (Oslo) Elore (Joen-
suu), Tidskrift for kulturforskning (Bergen), Budkavlen (Åbo), Journal of Finnish studies 
(USA), Ethnologia Fennica (Helsingfors), Ethnos (Helsingfors), RIG (Stockholm).

Undervisning 

Pedagogiska meriter

Undervisningsprov genomfört vid Åbo Akademi 2002, vitsord god. 
Studier i högskolepedagogik, 15 sp 2002–2014
Pedagogisk fortbildning, 15 kurser 2001–2016

• Undervisningserfarenhet på grundnivå 9 olika kurser under många års tid. På äm-
nesnivå är det fråga om metodkurser, proseminarier, totalt 10 kurser. På fördjupad 
nivå kurser i berättelseanalys, levnadsberättelser, folklig medicin och medicinsk 
antropologi, folklore och kön/genus, bruket av folklore i turism, migrationsberät-
telser, folksaga och folkloristikens klassiker, totalt 24 kurser.

Undervisningsvistelser utomlands i form av lärarutbyte (Nordplus och Socrates). 

2016 Uppsala universitet 
2010 Göteborgs universitet 
2006, 2011, 2012, 2014 Universitetet i Bergen 
2005 Universitetet i Siena, Italien
2003, 2005, 2013 Lunds universitet

• Ansvarat för utveckling av och undervisningen i biämnet Kulturledning vid Åbo 
Akademi 2008–2022.

• Handledning av pågående magisteravhandlingar ca fyra per år. Sedan år 2000 har jag 
handlett och sakgranskat ca 80 avhandlingar (varav 35 avhandling pro gradu) i nord-
isk folkloristik, 1 i etnologi, 1 i musikvetenskap och 1 i organisation och ledning.

• Förutom handledning inom ämnet har jag varit handledare i Humanistiska fakul te-
tens virtuella handledningsprojekt av magisteravhandlingar i två omgångar. Handled-
ningsprojektet Graduresan under åren 2002–2003 och Graduklubben 2008 ledde till 
att 17 avhandlingar blev slutförda. 

• Föreläst som timlärare bl.a. vid Arbis i Helsingfors, CCL i Åbo och Högskolan på Åland.

Medlem i beredningsgrupp – tjänstetillsättningar
Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen 2022
Universitetslektorat i etnologi, Umeå universitet 2022
Professor i praktisk teologi, Åbo Akademi 2022
Universitetslektorat i etnologi, Umeå universitet 2020
Professor i konstvetenskap, Åbo Akademi 2019
Vikarierande universitetslärare i genusvetenskap, Åbo Akademi 2018
Akademilektor i vårdvetenskap, Åbo Akademi 2016
Bedömare av docentur, Universitetet i Bergen, 2014
Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, 2013
Biträdande lektor i etnologi, Göteborgs Universitet 2011

Bedömare av bokmanus 
Kriterium, bokmanus Tid att städa, Sverige 2018
Nordic Academic Press Checkpoint, bokmanus Sensitive objects, Sverige 2016
Medlem i Svenska litteratursällskapets prisnämnd (fackbokssektionen) 2006  
Svenska litteratursällskapet, bokmanus Lev lycklig, glöm ej mig. Minnesböckernas  
historia. 2002

Bedömare av forskningsansökningar
Viceordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-K (Sverige), 2020
Medlem i Vetenskapsrådets (HS-K) beredningsgrupp 2018–2019
Donnerska institutet, Stiftelsen vid Åbo Akademi 2018– 
Traditionsvetenskapliga nämnden, Svenska litteratursällskapet i Finland 1998– 
Svenska litteratursällskapet 2000

Utvärderingar av högre utbildning
Bedömare i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av antropologi och 
etnologi (Sverige 2013)

Förgranskare för doktorsavhandlingar
Piret Paals avhandling i folkloristik (Helsingfors universitet) 2010
Sirkku Piispanens avhandling i folkloristik (Helsingfors universitet) 2008

Medlem i betygsnämnd för doktorsavhandlingar, Åbo Akademi 
Ros-Mari Djupsund (musikvetenskap) 2019, Anna-Liisa Kuczynski (etnologi) 2018, 
Linda Annunen (religionsvetenskap) 2017, Kaj Ahlsved (musikvetenskap) 2017, 
Ann-Charlotte Palmgren (kvinnovetenskap) 2015, Gunnel Biskop (folkloristik) 2012, 
Nora Repo (religionsvetenskap) 2012, Johanna Björkholm (folkloristik) 2011, Kristin 
Mattsson (sociologi) 2011, Sofie Strandén (folkloristik) 2010, Anu Juva (musikveten-
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Forskarutbildning

Handleder för tillfället följande doktorander:
Julia Öhman 2022–
Sofia Wanström 2019–
Lina Metsämäki 2019–
Gabi Louisedotter 2019–
John Björkman 2017–
Andreas Backa 2017–
Maria Holmberg 2016–
Tora Wall 2015–

Har till examen handlett följande doktorander:
Karin Sandell 2022
Catarina Harjunen 2020
Christina Sandberg 2017
Mikael Sarelin 2013

Vetenskapliga publikationer

Referentgranskade vetenskapliga artiklar (urval av totalt 38 st)

1.  Weather narratives – narratives of storm and thunder as an expression of fear. I: 
Wait Five Minutes: Weatherlore in the Twenty-first Century, eds Mullins & Ingram. 
American folklore society (under utgivning). 

2.  ”Det ska vara som det alltid har varit”. Sommarstugan – en tidskapsel? (Tills. med 
Julia Öhman) I: Laboratorium för folk och kultur 2022/2.

3.  Snor som sjukdomssymtom – äckligt eller neutralt? I: Budkavlen 2022.
4.  100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning. I: Budkavlen 2021.
5.  Budkavlen ur ett helikopterperspektiv. Faser, teman och texttyper. I: Budkavlen 

2021.
6.  ”Vad håller folk på med?”: En studie av Coronaviruset, självreglering och kulturella 

stereotyper. (tills. med Fredrik Nilsson). I: Tidskrift for kulturforskning 2021/1. 
7.  The Birth of a Child as Experienced and Narrated in the 1990s Finland. In: Folk-
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