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Headword

Welcome back everyone to a new term and new academic 
year at Social Anthropology. I trust that everyone has enjoyed 
a relaxing, warm, and, if you felt up to it, productive summer. 
(Don’t feel too guilty if you didn’t write anything: Relaxation 
is good for you!) As I pen these words, there is still sunshine, 
so make the most of it. It won’t last. And on that cheerful 
note let me say how glad I am to be the new Prefekt at the 
Department. I’m still negotiating the labyrinth that is the rules, 
regulations and routines of Stockholm University so please 
bear with me while I find my feet.

This term promises to be an interesting one, with our seminar 
series, visitors from near and far, and a new cohort of students, 
whom I had the pleasure to welcome to the Department just 
a few days ago. We are lucky to have a new lecturer Heidi 
Moksnes, who is now hopefully settled in her room here. I’m 
sure you’ll all get to know Heidi during the next few weeks. I 
would also like to welcome Maya Ratman a doctoral candidate 
from Johns Hopkins University in Baltimore who will be with 
us during the autumn; Isabella Strömberg who will be working 
as a research assistant in Alireza’s project; and Josefin Berg, our 
new amanuens.

The University machinery has not yet reached full speed so 
there is not a lot to report from that front as yet but I will keep 
you posted during the course of the term. Please remember 
that we will have our fist staff meeting on Monday September 
8th. 

As the new Prefekt I want to build up as detailed a picture of 
what we are up to as soon as possible, and although I can’t 
promise an annual State of the Department television broad-

cast I will be meeting everyone individually during the first 
half of term. So start thinking about everything from your pet 
gripes, to your research and teaching visions for the future.

Once again, welcome back and let’s make this an exciting term.

Best wishes

Mark
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Research seminars at the department

Monday 13.00-14.30, B600, Department of Social Anthropo-
logy

The seminar series is organised by Ivana Maček and Paula 
Uimonen. For more information, please contact Ivana Maček 
or Paula Uimonen.

For all seminars in the series, please visit our website.
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Upcoming seminars:

2014-09-15
Heidi Moksnes, Senior Lecturer
Department of Social Anthropology, Stockholm Univer-
sity
»Living without Rights: Undocumented Migrants and the 
Boundaries of Citizenship«

The Swedish discussion on undocumented migrants 
generally centres on people who have applied for, and 
been denied, political asylum. Like many other countries, 
Sweden is however also recipient of people who, without 
official permits, come here to work for money, many stay-
ing for years. Following undocumented Latin Americans 
living and working in the Stockholm region, I investigate 
in this project to what extent and how these migrants are 
able to constitute themselves as social and political par-
ticipants in a Swedish society of which they are de-facto 
members but formally excluded from and highly vulne-
rable in. I focus on how undocumented migrants address 
their exclusion from three central dimensions of citizen-
ship: first, the access to certain rights; secondly, mem-
bership in a demos, a self-ruling political community; and 
thirdly, being part of an ethnos, a community fostering a 
sense of collective identity and communitarian ethos. Ul-
timately, I address the conflict between the universal right 
to have rights versus the sovereignty of nation-states to 
define and protect citizen rights.
 So far, I have followed Latin Americans exerting political 
agency and gaining access to certain rights through union 
work in the Syndicalist Registret (SACs Västerorts LS). 
Registret was also the locus for the formation of a certain 
ethnos, organizing a broad range of activities, which com-
plemented the ethnos provided through Latin American 
churches and sports clubs. However, last year, Västerorts 
LS was closed down by SAC, and thus, I am searching new 
routes for investigation.
 Heidi Moksnes holds a PhD in social anthropology from 
University of Gothenburg, and has been a researcher at 
Uppsala Centre for Sustainable Development at Uppsala 
University. Her earlier research focused on the constitu-
tion of agency among marginalized indigenous peoples in 
Mexico. Since July 1, she is lecturer at the Department of 
Social Anthropology, Stockholm University.

2014-09-22
Dace Dzenovska, Senior Researcher and Marie Curie Fel-
low 
COMPAS, University of Oxford
»Diagnosing intolerance: knowledge practices after 
socialism«

The talk draws on an ethnography of how around the 
time of accession to the European Union a network of 
government and non-government actors in Latvia worked 
to obtain public recognition of the problem of intolerance 
as a problem of negative attitudes towards racial, ethnic, 
religious and sexual minorities. They looked to remake 
intolerant sensibilities into tolerant ones in order to bring 
Latvians into the European political and moral commu-
nity. These tolerance workers, as I call them, did so under 
the auspices of a European Union funded National Pro-
gramme for the Promotion of Tolerance, which consisted 
of a series of discussions, campaigns, seminars and similar 
events.
 The talk tackles one the more crucial aspects of to-
lerance promotion, namely knowledge production. It 
proceeds from the conviction of tolerance workers that 
the Latvians’ “biggest problem is the inability to recognize 
the problem,” and that therefore tolerance work means 
inciting recognition of the problem of intolerance and 
demanding public reflection on it. I argue that knowledge 
production about the problem of intolerance in Latvia is 
characterized by a diagnostic modality. This diagnostic 
modality identifies ailments that are known, that is, 
intolerance, and subsequently devises treatment to ar-
rive at a healthy state of affairs, that is, tolerance. I argue 
that the emergence of this diagnostic modality is linked 
to the broader conditions of knowledge production after 
socialism characterized by the prevailing view that the 
collapse of socialism meant “the end of history”, that is, 
the victory of liberal democracy and free-market economy 
as the most advanced and appropriate modes of orga-
nizing collective life. This has produced ignorance about 
the present and hinders understanding of how the same 
colonial and racial mode of power animates seemingly op-
posite political projects, such as Latvian nationalism and 
European liberalism.
 Dace Dzenovska is currently a Marie Curie Fellow at 
the Centre on Migration, Policy and Society, University of 
Oxford. In October, she will take up the position of De-
partmental Lecturer at the Institute of Social and Cultural 
Anthropology, University of Oxford. She holds a PhD and 
an MA in social cultural anthropology from the University 
of California in Berkeley, as well as an MA in humanities 
and social thought from New York University. She is 
interested in developing Eastern European perspective 
as an epistemological viewpoint for analysing the Euro-
pean political landscape. Her research projects focus on 
postsocialist democratization, colonial and racial modes 
of power, nationalism, and migration. She has published 
a Latvian-language manuscript on outmigration, as well 
as numerous articles in international journals. She is cur-
rently completing a book manuscript entitled “Complicit 
Becoming: Nation, Tolerance and Europeanization After 
Socialism.” 

http://www.socant.su.se/english/research/research-seminars
http://www.socant.su.se/english/research/research-seminars
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http://www.socant.su.se/english/research/our-researchers/paula-uimonen
mailto:ivana.macek%40socant.su.se?subject=
mailto:paula.uimonen%40socant.su.se?subject=
http://www.socant.su.se/english/research/research-seminars/research-seminars-autumn-2014


CEIFO seminars on Transnational Migration

For all seminars in the series, please visit our website.
The seminar is organised by CEIFO and the Migration cluster 
at the Department of Social Anthropology.
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Upcoming seminar:

2014-09-23, 13.00-15.00, B600
Dace Dzenovska, Senior Researcher 
and Marie Curie Fellow
COMPAS, University of Oxford
»Diaspora work: knowing and gover-
ning mobile subjects«

In the process of postsocialist trans-
formations, many people were dis-
placed either through setting on the road or as a result of 
borders moving around them. Yet, diaspora is not neces-
sarily a term that is embraced by the variously displaced 
postsocialist subjects to make sense of their lives. Rather, 
it is most often used to analyse the displaced or to govern 
them. In other words, diaspora has been taken up to do 
particular kinds of epistemological and political work in a 
specific historical moment.
 In this talk, drawing on ethnographic engagements 
with Latvian labour migration and diaspora politics, I 
analyse the emergence of diaspora as a site of govern-
ment in postsocialist Latvia. I trace how the Latvian 
state attempts to generate knowledge about its mobile 
subjects, organizes them into “affiliated diasporic sub-
jects” and “non-affiliated individuals,” as well as tries to 
make diasporic subjects through affective politics. I argue 
that the Latvian state re-territorializes sovereign power to 
legitimate the Latvian state as a “national state,” and ask 
whether and how the “non-affiliated individuals” can be 
thought of as political subjects insofar as they escape the 
sovereign power of the national state even as they remain 
citizens.
 Dace Dzenovska is currently a Marie Curie Fellow at 
the Centre on Migration, Policy and Society, University of 
Oxford. In October, she will take up the position of De-
partmental Lecturer at the Institute of Social and Cultural 
Anthropology, University of Oxford. She holds a PhD and 
an MA in social cultural anthropology from the University 
of California in Berkeley, as well as an MA in humanities 
and social thought from New York University. She is 
interested in developing Eastern European perspective 
as an epistemological viewpoint for analysing the Euro-
pean political landscape. Her research projects focus on 
postsocialist democratization, colonial and racial modes 
of power, nationalism, and migration. She has published 
a Latvian-language manuscript on outmigration, as well 
as numerous articles in international journals. She is cur-
rently completing a book manuscript entitled “Complicit 
Becoming: Nation, Tolerance and Europeanization After 
Socialism.”

http://www.socant.su.se/english/research/research-seminars/ceifo-seminars-autumn-2014
http://www.socant.su.se/english/research/research-areas/migration


Other seminars, workshops, news
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Work in Progress

The work in progress seminar series gives room for PhD 
students in anthropology to present and discuss their 
ongoing work. The intention of this seminar is to provide 
PhD students with an informal platform for communi-
cating research and get valuable feedback from fellow 
students and other colleagues. We welcome both shorter 
and more extensive presentations of project outlines, 
fieldwork material, thesis chapters, article drafts, confe-
rence papers, or discussions on theoretical concepts or 
methodological approaches. Whereas presentations are 
intended for PhD candidates, all researchers, staff and 
master students in anthropology are most welcome to 
attend!
 If you would like to present your work or have any 
other questions, please contact Hege H. Leivestad hege.
leivestad@socant.su.se.

September 25, 10.00–11.30, B658
‘How to write your dissertation? – A conversation with 
Susann Ullberg’
With PhD Susann Ullberg, Senior Analyst at Crisis Ma-
nagement Research and Training at the Swedish Na-
tional Defence College. Watermarks. Urban Flooding 
and Memoryscape in Argentina (2013) was awarded 
Högskoleföreningen’s prize 2013 for best dissertation in 
the Faculty of Social Sciences.

October 30, 10.00–11.30, B658
‘Olympics for Whom? Protest, Mega-Planning and Pos-
sibility in Rio De Janeiro’
Daniela Lazoroska, PhD candidate Department of Social 
Anthropology, University of Copenhagen, completed her 
master at the Department of Social Anthropology, Stock-
holm University in 2013 and was awarded the Stockhol-
mia prize by the Association S:t Erik for her master thesis 
about a youth organisation in Husby. Her new project 
deals with the struggles of a Rio de Janeiro favela facing 
eviction due to the planning of the upcoming Olympic 
Games.

November 20, 10.00–11.30, B658
‘Gender and tourism in an Andean community’
Daniel Escobar Lopez, PhD candidate, Department of 
Social Anthropology, Stockholm University
and
‘Home acts – ‘Activist Performance’ and ideas of home 
among young Chileans of Palestinian Descent in Santiago’
Siri Agnete Schwabe, PhD candidate, Department of So-
cial Anthropology, Stockholm University

December 10, 10.00–11.30, B658
“How to title your dissertation?”
Title workshop. Bring your tentative dissertation title and 
join our discussion!

Workshop on Waiting: temporalities of migration
September 16, 13.00-17.00, Spelbomskan, Aula Magna, 
Stockholm University

Migration is generally perceived and studied as a spatial 
process and the temporal aspect of migration has recei-
ved much less attention. Asylum seekers and undocu-
mented migrants are constantly waiting for decisions 
and assistance coming from others: the state, the church, 
NGOs, legal firms, labour unions or individuals such as 
employers. The dependence on others’ decisions leads to 
a patronizing relationship, which means that the migrant 
has to surrender to the authority of others. Lack of infor-
mation on how long they have to wait or what exactly 
they have to do to get their documents makes migrants’ 
lives unpredictable and results in uncertainty. This is most 
palpable in various forms of camps, where migrants can 
be kept with no legal time limit.
 This half-day workshop aims to focus on the ethno-
graphy on time, waiting, and temporalities in relation to 
irregular migrations and asylum. The workshop is sche-
duled to take place on September 16, 2014, at Stockholm 
University and will have a limited number of participants 
working on temporal aspect of migration.

Participants:
•	 Melanie Griffiths, COMPAS, University of Oxford
•	 Rebecca Rotter, University of Exeter
•	 Souad Osseiran, Goldsmiths College, University of 

London
•	 Ruben Andersson, The London School of Economics
•	 Shahram Khosravi, Stockholm University

The workshop ends with the screening of a feature docu-
mentary about the predicament of undocumentedness 
in today’s Europe. There will be a discussion with the 
director after the film: I’m Dublin by David Aronowitsch et 
al (2014).
 Seats are limited, therefore please send an email to 
lina.lorentz@socant.su.se no later than September 9 if 
you plan to attend the workshop.

Find out more. 

”Livet i fält”
Måndagen, 22 september, 16.00, De Geer-salen

Det här är inte ett seminarium i fältmetodik. Det handlar 
istället om sådant som kan hända under ett fältarbete. 
Korta berättelser från några antropologer och geografer 
om något oförutsett som hände, något som fick person-
liga konsekvenser, något som fick fältarbetaren att se 
sig själv i ett nytt ljus, eller gjorde att fältarbetet tog en 
annan riktning än tänkt. Kanske en person som kom att 
betyda mycket? En berättelse från fältet helt enkelt.

Vad det kommer att handla om får vi se under samman-
komsten.

För länge, länge sedan hade doktoranderna på Socialan-
tropologiska institutionen en informell samtalsserie som 

mailto:hege.leivestad%40socant.su.se?subject=
mailto:hege.leivestad%40socant.su.se?subject=
mailto:lina.lorentz%40socant.su.se?subject=
http://www.socant.su.se/english/about-us/events/workshop-on-waiting-temporalities-of-migration-1.200721
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hette ”Livet i fält”. Vi träffades och berättade för varandra 
hur det egentligen hade varit under våra första fältarbe-
ten. Allt möjligt som man inte tar upp på ett seminarium, 
men som spelade roll för oss.  Nu återuppstår ”Livet i fält”, 
tillfälligt, i De Geer-salen (Geohuset) måndagen den 22 
september kl 16. Några fältarbetare berättar under tio 
minuter var något från Livet i fält. Inte deras klipskaste 
vetenskapliga upptäckter, utan något som fick dem att 
haja till.

Välkomna! 

•	 Tid: Måndagen den 22 september kl 16
•	 Plats: De Geer-salen, Geohuset, Stockholms universi-

tet
•	 Fältarbetare: Clas Lindberg (SH), Don Kulick (UChica-

go), Håkan Wahlquist (Sven Hedin Foundation), Mats 
Widgren (SU), Michael Barrett (Etnografiska museet), 
Pelle Brandström (UU), Vesa-Matti Loiske (SH)

•	 Takthållare: Anita Persson (c/o Strindberg)
•	 Språk: svenska
•	 Inbjudare: Wille Östberg



All upcoming seminars and events in brief
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2014-09-15 Heidi Moksnes
2014-09-16 Workshop on Waiting: temporalities of  
       migration
2014-09-22 Dace Dzenovska
2014-09-23 Dace Dzenovska
2014-09-25 Susann Ullberg
2014-09-29 Sandra Wallman
2014-09-30 Pär Frohnert and Mikael Byström
2014-10-06 Hans Tunestad
2014-10-14 Matthew Hull
2014-10-20 Paolo Favero
2014-10-24–2014-10-25 Stockholm Anthropology  
      Roundtable
2014-10-28 Nina Gren
2014-10-30 Daniela Lazoroska
2014-11-03 Dan Rosengren 
2014-11-10 Maja Povrzanović Frykman
2014-11-17 Örjan Bartholdson
2014-11-20 Daniel Escobar Lopez and Siri Agnete Schwabe
2014-11-24 Asta Vonderau
2014-12-01 Andrew Mitchell
2014-12-02 Nydia L. Swaby
2014-12-08 Gabriella Körling
2014-12-10 Work in Progress



SU staff

How to write a Competitive Proposal for Horizon 2020

Det finns många sätt att förbereda sig inför en EU-ansökan, 
men Dr Sean McCarthys seminarier här på Stockholms uni-
versitet varje höst brukar vara väldigt uppskattade, och något 
du inte bör missa! Seminarierna är riktade både till den som 
bara vill lära sig lite om vad EU-projekt innebär och till dig som 
redan har en ansökan på gång eller planerar en ansökan inom 
en nära framtid - i detta sammanhang innebär det från 2015 
och något år framåt.
 Boka redan nu dagarna 23-25 september för nästa omgång 
med Dr Sean McCarthy i din almanacka! Kontakta Anders 
Clarhäll för närmare upplysningar.
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Upptakt för medarbetare 8 september 2014

Universitetets upptakt för medarbetare arrangeras i år på 
eftermiddagen den 8 september i Aula Magna. Här kan du 
få höra två forskare som talar om universitetets roll i sam-
hället, rektor och förvaltningschef tala om aktuella frågor 
samt ta del av utställningar och mingla med kolleger från 
hela universitetet.

För mer information.

Etiskt råd inrättas vid universitetet

Stockholms universitet inrättar ett etiskt råd, placerat 
direkt under rektor. Rådet ska utreda misstankar om ve-
tenskaplig oredlighet och ha det universitetsövergripande 
ansvaret för utbildning och informationsspridning inom 
området samt ha en rådgivande funktion för etiska frågor.
Mot bakgrund av de behov som beskrivs i utredningen 
om hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet, 
etikfrågor samt registerbaserad forskning vid Stock-
holms universitet inrättar rektor från och med 1 juli 2014 
ett etiskt råd vid Stockholms universitet. Detta organ 
placeras fristående direkt under rektor. Rådet utgörs av 
följande ledamöter: de två vicerektorerna, dekanerna 
inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga området och 
prodekanus från Naturvetenskapliga fakulteten samt 
lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Etiska rådet 
får även adjungera personer med närvaro- och yttrande-
rätt.

För mer information.

ACTA blir Stockholm University Press

Efter rektorsbeslut avvecklades verksamheten vid ACTA 
den 1 juli 2014. Till grund ligger ett tidigare rektorsbeslut 
från den 20 december 2012 då det beslutades att bilda 
Stockholm University Press, SUP. Idag finns en ny organi-
sation för att hantera Actaseriernas utgivning inom SUP 
och universitetsbibliotekets publiceringsstöd för avhand-
lingar. Utifrån detta har redaktionskommittén för Acta 
Universitatis Stockholmiensis, AUS, beslutat att lämna 
ACTA som namn, och fortsätta seriernas utgivning genom 
SUP och avhandlingsstödet.
 Mer information finns på www.stockholmuniversity-
press.se och www.sub.su.se.

Kommunikationsutbildning för forskare

Universitetets forskare kan nu anmäla sig till en utbild-
ning i forskningskommunikation som består av sex 
moduler om en hel eller en halv dag, att välja bland och 
kombinera efter behov och önskemål. Samtliga moduler 
innehåller inspiration i form av expertföreläsningar, eget 
arbete och goda exempel från kolleger. Utbildningarna 
sker med start i oktober 2014.
 Utbildningen består av ett antal valbara moduler om en 
hel eller en halv dag. Det ger dig möjlighet att skräddarsy 
din egen utbildning efter individuella behov och önske-
mål. Från och med hösten 2014 återkommer modulerna 
terminsvis och erbjuder på så sätt tillfällen till kompetens-
utveckling över tid.  
 Deltagarnas aktiva medverkan och exempel från olika 
delar av universitetet är viktiga beståndsdelar i utbild-
ningsmodulerna. Antalet deltagare per tillfälle är begrän-
sat, först till kvarn gäller.
 Bland de medverkande märks Vetenskapsradions chef 
Ulrika Björkstén och från universitetet miljökemisten Åke 
Bergman och statsvetaren Jenny Madestam. Kommunika-
tionsavdelningen medverkar i samtliga moduler. 

För mer information och anmälan.

Riktlinjer för representation, gåvor m.m. vid Stockholms 
universitet

Rektor har den 5 juni 2014 beslutat om nya riktlinjer för 
representation och gåvor m.m. Beslutet ersätter tidigare 
beslut om riktlinjer för representation och gåvor m.m. 
(dnr SU309-2894-12).

För mer information.

Valutfrågning
5 september, 13.00-16.30, Aula Magna

Vad vill regeringsalternativen med forskning och veten-
skap inför valet 2014? Den 5 september arrangerar Sveri-
ges unga akademi en utfrågning med representanter för 
riksdagspartier i Aula Magna, Stockholms universitet.
 Sveriges unga akademi bjuder in Alliansen och de röd-
gröna partierna. De båda sidorna utfrågas av akademins 
forskare var för sig i två på varandra följande sessioner. 
Ordf. Martin Högbom, professor i strukturbiokemi och 
Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi m.fl. med-
verkar.

För mer information.

mailto:Anders.Clarh%C3%A4ll%40su.se?subject=
mailto:Anders.Clarh%C3%A4ll%40su.se?subject=
http://www.su.se/medarbetare/service/information-kommunikation/evenemang/upptakten/upptakt-f%25C3%25B6r-medarbetare-8-september-2014-1.179126
http://www.su.se/forskning/forskningsetik/etiskt-r%25C3%25A5d-inr%25C3%25A4ttas-vid-universitetet-1.180399
www.stockholmuniversitypress.se
www.stockholmuniversitypress.se
www.sub.su.se
http://www.su.se/medarbetare/personal/kompetens-ledarutveckling/kommunikations-utbildningar/f%C3%B6r-forskare
http://www.su.se/regelboken/bok-3/ekonomi/riktlinjer-f%25C3%25B6r-representation-g%25C3%25A5vor-m-m-vid-stockholms-universitet-1.105151
http://www.su.se/om-oss/evenemang/valutfr%25C3%25A5gning-1.200222


Öppna föreläsningar vid Stockholms universitet

Sedan 30 år tillbaka ger Stockholms universitet öppna föreläs-
ningar där universitetets forskning presenteras i populärveten-
skaplig form. Här hittar du alla föreläsningar.

Medarbetarwebben & andra informationskanaler

Medarbetarwebben 
SU på Facebook
SUB på Facebook
Sveriges Antropologförbund (SANT) på Facebook
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Gästforskarbostäder

Stockholms universitet hyr och administrerar ett antal 
möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa 
bostäder hyrs ut till internationella doktorander och gäst-
forskare vid universitetet.

För mer information.

Inbjudan - forskningsvistelse i Kina, Ryssland eller Mexiko

Genom Sektionen för internationell mobilitet kan fors-
kare, lärare och forskarstuderande att anmäla intresse för 
kortare vistelse vid ett antal olika universitet där Stock-
holms universitet har samarbetsavtal.
 Sektionen för internationell mobilitet inbjuder härmed 
forskare, lärare och forskarstuderande att anmäla intresse 
för kortare vistelse, inom ramen för Stockholms universi-
tets samarbetsavtal, vid följande partner universitet eller 
forskarinstitut:
•	 Chinese Academy of Social Sciences, (CASS), Beijing, 

Kina 1-4 veckor
•	 Peking University, Kina, upp till 10 veckor
•	 Moscow State University Lomonosov, Ryssland, 2-4 

veckor
•	 St.Petersburg State University, Ryssland, 2-4 veckor
•	 UNAM, Mexiko City, Mexiko (kunskap i spanska krävs) 

minst en månad
 Enligt avtal står mottagande universitet för kostnader 
för bostad, i vissa fall även per diem, medan heminsti-
tutionen (den utsändande institutionen vid Stockholms 
universitet eller forskaren själv) för resan och andra kost-
nader i samband med vistelsen.
 Ansökan skall lämnas minst tre månader innan det 
planerade besöket, på engelska, och innehålla:
 Intresseanmälan kan inges fortlöpande. 

För mer information.

Medarbetares berättelser presenteras på su.se

Syftet med att presentera medarbetares berättelser är att 
gemensamt i organisationen synliggöra och stärka bilden 
av universitetets forskning och utbildning, ursprung och 
historia bland studenter, forskningsfinansiärer, samar-
betspartners och medarbetare vid Stockholms universitet.
 Arbetet med berättelser är en del av det löpande 
arbetet på Kommunikationsavdelningen, vilket innebär in-
samling, urval, produktion och spridning av berättelser. En 
mindre arbetsgrupp med representanter från Personalav-
delningen, Kommunikationsavdelningen och forskare från 
olika institutioner träffas 3-4 gånger per år för att göra ett 
urval bland inkomna berättelser.
 Berättelser som valts ut av arbetsgruppen presenteras 
som webbsida med foto på berättaren, på både engel-
ska och svenska. I vissa fall spelar vi även in en film eller 
ljudfil. Några berättelser blir även utvalda som krönika i 
Universitetsnytt. 
 Har du en berättelse från ditt arbete här vid Stockholms 
universitet från en undervisningssituation eller där din 
forskning gör skillnad, välkommen att eposta beratta@
su.se.

För mer information.

Halvårsresultat visar effekt av satsningar

Resultatet är minus 143,9 miljoner kronor. Det här visar 
att universitetets strategiska satsningar börjar få effekt, 
enligt rektor Astrid Söderbergh Widding.
 Första halvåret 2013 uppvisade Stockholms universitet 
ett överskott på närmare 135 miljoner och för helåret 
2013 blev överskottet 345 miljoner kronor. Flera år av 
positiva resultat har gjort att universitetet fått ett stort 
sparat myndighetskapital.

För mer information.

ResearchGate - a social network for researchers

ResearchGate lets you track and measure the visibility 
of your research by using different tools and metrics. 
ResearchGate also lets you connect and collaborate with 
colleagues, peers, co-authors, and specialists in your field.

Find out more.

Samhällsvetenskapliga fakulteten - seminarier och före-
läsningar

Här finner du de seminarier och föreläsningar som vänder 
sig till, och är öppna för, forskare inom fakulteten. Vissa 
av dem kan i undantagsfall även vara öppna för allmänhe-
ten. Vänligen kontakta respektive institution för informa-
tion.

Universitetets forskningsdatabas

Universitetets forskningsdatabas har varje vecka över 
1000 besökare. Du som forskare kan logga in med ditt 
universitetskonto och börja använda forskningsdatabasen 
som din egen personliga hemsida. 

http://www.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar
http://www.su.se/medarbetare/
http://www.facebook.com/stockholmsuniversitet
http://www.facebook.com/stockholmsuniversitetsbibliotek
http://www.facebook.com/SverigesAntropologiforbundsant
http://www.su.se/medarbetare/personal/anstallningsvillkor/service-for-internationell-personal/gastforskarbostader
http://www.su.se/medarbetare/personal/internationellt-utbyte/forskarmobilitet/inbjudan-forskningsvistelse-i-kina-ryssland-eller-mexiko-1.76836
mailto:beratta%40su.se?subject=
mailto:beratta%40su.se?subject=
http://www.su.se/medarbetare/service/information-kommunikation/ber%C3%A4ttelser/medarbetares-ber%C3%A4ttelser-presenteras-p%C3%A5-su-se-1.140040
http://www.su.se/medarbetare/service/information-kommunikation/kanaler/medarbetarnotiser/halv%25C3%25A5rsresultat-visar-effekt-av-satsningar-1.200160
http://www.researchgate.net/
http://www.samfak.su.se/om-oss/kalendarium
http://www.samfak.su.se/om-oss/kalendarium
http://su.avedas.com/converis/
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Swedish Collegium for Advanced Study utlyser stipendier 
(SCAS Fellowships)
utan deadline 

The fellowships are open to senior scholars and, in some 
cases, younger scholars from all countries. Through the 
programme fellows are given the opportunity to concen-
trate on their own research interests, free from the teach-
ing and administrative obligations of ordinary university 
life. The collegium aims to be broadly representative of 
high-quality research in the social and human sciences.
 Scholars may apply for a full academic year (September 
1 – June 15) or one semester (September 1 – December 20 
or January 15 – June 15 respectively).
 There are no fixed deadlines for the submission of 
applications and nominations. However, the programme 
has to be planned with long lead times. Thus applications 
and nominations must be submitted two to three years in 
advance of the period candidates wish to come.

Find out more. 

Gästforskarbostäder

Wenner-Gren Stiftelserna erbjuder gästforskarbostäder 
till utländska gästforskare med ansökan om lägenhet 
minst 12 månader innan ankomst.
 Forskarbostäder till utländska gästforskare som forskar 
på institutioner i Stockholm finns i lägenhetskomplex 
beläget nära Stockholms centrum och Universitetet, Karo-
linska Sjukhuset, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Vetenskapsakademin och Handelshögskolan.
 De forskare som tilldelas lägenhet får automatiskt ett 
bostadsstipendium som reducerar hyreskostnaden med 
en tredjedel.
 Då väntetiden är lång kan Stiftelserna endast acceptera 
ansökningar från postdoktorala forskare med PhD-
examen. Stiftelserna accepterar inte ansökningar från 
studenter och doktorander. Forskaren bör vara nyanländ 
till Sverige.
 Ansökan måste vara Stiftelserna tillhanda innan fors-
kare anländer till Sverige eller inom sex månader efter 
ankomsttillfället.
 Då efterfrågan på lägenheter vida överstiger tillgången, 
är det viktigt att institutioner och gästforskare planerar 
vistelsen och ansöker om lägenhet minst 12 månader 
innan ankomst. För kortare vistelser upp till 30 dagar kan 
Stiftelserna i vissa fall hjälpa till med lägenhet.

För mer information.

Grants for Double Degree Programs

STINT lanserar under hösten 2014 ett nytt program för 
att internationalisera och förnya utbildningen vid svenska 
lärosäten.
 Double degree program är i en mycket expansiv fas 

internationellt. De kan förnya formerna som lärosäten 
bedriver utbildning, förändra studenternas utbildnings-
upplevelse, transformera lärandet i kurser och program, 
fördjupa nätverk och relationer mellan universitet samt 
vara ett verktyg till att förnya program och lärosäten. 
 Utveckling av Double degree program mellan svenska 
och utländska lärosäten är därför bra plattformar för 
lärosäten att förnya utbildningen på såväl grund- som 
forskarnivå, bygga upp varumärke, position och nätverk i 
andra regioner samt för att rekrytera utländska studenter. 
 Programmet ska öka utbildningskvaliteten inom högre 
utbildning genom att stimulera till utveckling av nya och 
kreativa former av internationella utbildningssamarbeten 
av typen Double degree. Fokus ligger på kandidat- och 
masternivåerna men även samarbeten inom doktorand-
utbildning är möjligt. Sökande ska vara anställd vid ett 
svenskt lärosäte och disputerad. Huvudsaklig samarbets-
part ska vara utanför EU/EFTA.
 Programmet utlyses för första gången under senare 
delen av 2014 med beslut under vintern 2014-2015. Mer 
information kommer under hösten 2014.

För mer information. 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utlyser 
forskningsmedel inom socialförsäkringen
Sista ansökningsdag: 31 augusti 

Försäkringskassan i samarbete med Pensionsmyndig-
heten utlyser ansökningar om forskningsmedel inom 
socialförsäkringen. Utlysningen syftar till att stärka såväl 
forskningen om socialförsäkringens vetenskapliga bas 
som dess koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov 
och praktiska arbete. Medel kans sökas för projekt inom 
följande områden: hur sjukfall kan förebyggs och avslu-
tas; funktionsnedsättning och innanförskap; jämställt 
nyttjande av föräldraförsäkringen. Huvudsökande ska 
ha avlag doktorsexamen senast vid tidpunkten för sista 
ansökningsdatum. Endast en ansökan per huvudsökande 
kan lämnas in. Totalt omfattar utlysningen SEK8 miljoner. 
Bidrag kan sökas för projekt med projekttider på ett till 
tre år.

För mer information.

International fellowships within the area of work and 
labour in relation to life course
Deadline: August 31

The Federal Ministry of Education and Research, in associ-
ation with the International Research Center of Work and 
Human Lifecycle in Global History at Humboldt University, 
invites applications for its international fellowships. These 
support researchers wishing to conduct a project within 
the area of work and labour in relation to life course.
 Possible topic areas are the household, loss of work, the 
relationship between work and non-work, work and gen-

http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/swedish-collegium-for-advanced-study-utlyser-stipendier-scas-fellowships-1.80771
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/wenner-gren-stiftelserna-erbjuder-g%25C3%25A4stforskarbost%25C3%25A4der-till-utl%25C3%25A4ndska-g%25C3%25A4stforskare-1.22551
http://www.stint.se/se/program/grants_for_double_degree_programs
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/f%25C3%25B6rs%25C3%25A4kringskassan-och-pensionsmyndigheten-utlyser-forskningsmedel-inom-socialf%25C3%25B6rs%25C3%25A4kringen-1.197774


The Federal Ministry of Education and Research, in associa-
tion with the International Research Center Work and Human 
Lifecycle in Global History at Humboldt University, invites 
applications for its international fellowships
Deadline: August 31

Up to 15 international research fellowships are available for 
senior scholars and postdoctoral candidates. Projects should 
employ a historical and transregional perspective. Possible 
topic areas are: the household, loss of work, the relationship 
between work and non-work, and free and unfree labour. 
Proposals about all regions of the world are welcome and 
especially those that look at comparisons, conflicts, or relations 
between different regions.
Candidates from the disciplines of history, anthropology, law, 
sociology, political science, and area studies are encouraged to 
apply.
 Fellowships will begin on 1 October 2014 and end on 31 July 
2015. Fellows will receive a monthly stipend and are obliged to 
work at the research centre in Berlin.
The fellowships are announced on an international and an-
nual basis in mid-July of each year. Deadline is expected to be 
August 31.

Find out more.

Gästföreläsaranslag
Sista ansökningsdag: 1 september

Vitterhetsakademien har beslutat att anslå medel till förfo-
gande för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge uni-
versitet och högskolor möjlighet att inbjuda utländska gäst-
föreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning 
genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas 
stimulera svensk forskning. Akademien ställer för ändamålet 
till förfogande sammanlagt 400.000 kronor för landets samt-
liga universitet. Beloppet avser att täcka kostnader för resa till 
Sverige samt för resor och uppehälle i Sverige.
 På basis av erfarenhet av antalet ansökningar är det för 
Akademien svårt att se positivt på ansökningar som överstiger 
ett rimligt belopp (ca 20.000 kr), som omfattar en alltför väl 
tilltagen tidrymd för besöket eller som omfattar mer än en à 
två gäster och som vidare skulle innebära för dryga resekostna-
der inom landet genom ett alltför ambitiöst program på flera 
orter.
 Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, 
samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 
Det är angeläget att flera universitet och högskolor i rimlig 

utsträckning kan enas om en eller flera gästföreläsare.
 Föreläsararvoden bekostas ej av anslaget. Ansökningar utan 
specificerade belopp på rese-, boende- och traktamentskostna-
der lämnas utan avseende. 
För mer information. 

National University of Singapore (NUS)
Visiting fellowships, Research fellowships, Postdoctoral fel-
lowship
Deadline: September 1

The positions are intended for active researchers from around 
the world to work on a piece of research in the social sciences 
and humanities in topics concerning Asia. Interdisciplinary 
interests are encouraged. The following research areas are 
supported: Asian migration; Asian urbanisms; changing family 
in Asia; cultural studies in Asia; religion and globalisation in 
Asian contexts; science, technology and society; open category 
within humanities and social sciences; metacluster - historical 
sociology of Asian connections.

Find out more.
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der and free and unfree labour. Projects should employ a 
historical and transregional perspective. Proposals about 
all regions of the world are welcome and especially those 
that look at comparisons, conflicts or relations between 
different regions.
 Applicants must be postdoctoral students or senior 
scholars.

Find out more.

Torsten Söderbergs Stiftelse inbjuder ansökningar om 
forskningsanslag
Sista ansökningsdag: 1 september 

Stiftelsen beviljar anslag till forskare verksamma i Sverige. 
Svenska medborgare kan under vissa förutsättningar även 
bedriva forskning utomlands, men utländska gästforskare 
ska bedriva sin forskning vid svenskt lärosäte.
Doktorander och odisputerade som är heltidsforskare 
omfattar stipendiet SEK222,000 per år samt försäkring 
på SEK80,000 medan postdoktorala forskare på heltid får 
SEK340,000 och försäkring på SEK80,000 per år.
•	 Ekonomi 
•	 Medicin
•	 Rättsvetenskap
•	 Övrigt  

Inom kategorin övrigt ges anslag till forskningspro-
jekt som inte faller inom stiftelsens tre huvudom-
råden, till exempel kultur och historia, och där även 
andra ämnen kan komma ifråga.

För mer information. 

Vetenskapsrådet utlyser internationell postdok
Sista ansökningsdag: 2 september

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet 
för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. 
Den unga forskaren ska få möjlighet att forska vid ett ut-
ländskt universitet eller forskningsinstitut samt även vid 
ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.
 Internationell postdok kan sökas av dig som enskild 

http://rework.hu-berlin.de/en/fellowships.html
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag
http://www.nus.edu.sg/
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/international-fellowships-within-the-area-of-work-and-labour-in-relation-to-life-course-1.198721
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/torsten-s%25C3%25B6derbergs-stiftelse-inbjuder-ans%25C3%25B6kningar-om-forskningsanslag-1.198282
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forskare med svensk doktorsexamen eller examen från 
European University Institute (EUI).
 För att kunna söka internationell postdok ska din dok-
torsexamen vara avlagd tidigast 2012-07-01 och senast 
den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Med 
datum för avlagd doktorsexamen avses när alla krav för 
doktorsexamen är fullgjorda, exempelvis obligatoriska 
kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. Om 
doktorsexamen är äldre går det ändå att söka om det 
finns särskilda skäl för avräkningsbar tid. Om du vill åbe-
ropa avräkningsbar tid måste du tydligt specificera skäl, 
datum och omfattning i ditt cv.

För mer information.

The Nordic Board for Periodicals in the Humanities and 
Social Sciences: support of journals
Deadline: 3 September 

The Nordic Board for Periodicals in the Humanities and 
Social Sciences will shortly be inviting applications for 
support of journals. The closing date will be 3 September 
2014 and the application form will be available six weeks 
before.
 This journal support provides financial aid for the publi-
cation of Nordic scientific publications in the humanities 
and social sciences. Grants may cover printed and electro-
nic journals, fee based or open access and increased costs 
for journals wishing to transfer to electronic publishing.
 Nordic humanities and social sciences journals with a 
broad Nordic editorial composition and a broad Nordic 
range of both authors of articles and subscribers may 
apply. NOP-HS encourages editorial boards to include 
members from all the Nordic countries. Funding is only 
awarded to peer reviewed journals.
 Funding can be awarded for one to three years. The 
budget is €400,000.

Find out more. 

Initiation Grants
STINT

Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska uni-
versitets och högskolors konkurrens kraft genom utveck-
ling av internationella relationer.
 Internationalisering av högre utbildning och forskning 
bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngning-
ar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när 
tillfället ges. För detta ändamål erbjuder STINT Initiation 
Grants. Initiation Grants ges för genomförandet av kort-
variga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och 
strategiskt intressanta internationella relationer.
 Ansökan kan lämnas fortlöpande under året. Vid föl-
jande datum under 2014 inleds bedömning av inkomna 
ansökningar: 28 januari, 8 april, 10 juni, 9 september samt 
25 november. Granskning sker av de ansökningar som 
inkommit till STINT senast kl 15.00 dessa datum. Fullstän-

dig ansökan ska göras via STINTs elektroniska ansöknings-
system.

För mer information. 

Joint Japan-Sweden research collaboration
Deadline: September 10

The Swedish Foundation for International Cooperation 
in Research and Higher Education invites applications for 
its joint Japan-Sweden research collaboration. The aim of 
the programme is to strengthen Swedish and Japanese 
research and higher education by developing and establis-
hing new international partnerships.
 The proposed projects must encompass at least one 
Swedish and at least one Japanese party. A parallel appli-
cation is to be submitted by the Japanese party to the
 Japanese Society for the Promotion of Science. The ideal 
partnership project will have activities encompassing re-
search as well as higher education, although STINT is able 
to support pure research partnerships. It is of particular 
importance for young researchers and doctoral students 
to participate in the exchanges.
 Applicants should be working at a university in Swe-
den and have obtained a PhD. Projects may last for up to 
four years, conditional upon the acceptance of an interim 
report after two years.
 The annual budget can be a maximum of SEK200,000. 
The Japanese partner applies for a corresponding amount 
to JSPS, for a maximum project total of approximately 
SEK1.6 million over four years. The budget may only 
include costs for internationalisation activities. However, 
compensation equivalent to a salary may be granted to 
doctoral students and postdocs for up to six months’ stay 
abroad.

Find out more.

Konferensbidrag
Vetenskapsrådet
Sista ansökningsdag: 11 september

Syftet med bidraget är att främja internationellt forsk-
ningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag 
är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet 
att anordna en konferens med internationellt erkända 
föredragshållare. 
 Villkor för bidraget:
•	 Konferensen ska vända sig till forskarsamhället. 
•	 Konferensen ska anordnas i Sverige. 
•	 Konferensen ska vara av mellanstorlek, med ett delta-

garantal på 50-200 personer.
•	 Ansökan ska vara inkommen senast fem månader 

innan konferensen äger rum. För sent inkommen 
ansökan kommer att avföras.

•	 Sökt belopp ska vara inom intervallet 50 tkr – 200 tkr.  

För mer information.

http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/vetenskapsr%25C3%25A5det-utlyser-internationell-postdok-1.198125
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/the-nordic-board-for-periodicals-in-the-humanities-and-social-sciences-support-of-journals-1.197853
http://www.stint.se/se/program/initiationgrants
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/joint-japan-sweden-research-collaboration-1.198281
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/konferensbidrag.5.70a7940b146b8f93794b6cc1.html


Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
Sista ansökningsdag: 11 september

I december 2013 kom de första utlysningarna till Marie 
Skłodowska-Curie-programmet, EU:s program för forskarmo-
bilitet inom Horizon 2020. Det finns två typer av Individual 
Fellowship:
 European Fellowships (EF). Erfarna forskare av alla nationali-
teter är behöriga att söka till värdinstitution inom EU/associe-
rat land för en period om 12-24 månader.
 Global Fellowships (GF). Forskaren måste vara medborgare i, 
eller ha varit bosatt länge i EU/associerat land. Värdinstitutio-
nen, där forskaren blir anställd, ska finnas inom EU/associerat 
land, medan mottagande organisation ”partner organisation” 
där forskaren gör s.k. »secondment« en period om 12-24 måna-
der ska finnas i ”tredje” land, d.v.s. utanför EU/associerat land. 
På detta följer en obligatorisk återvändarfas om 12 månader 
vid värdinstitutionen.
 
För mer information.

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier
Sista ansökningsdag: 12 september

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för masters-, 
doktorand-och postdoktorala studier i USA och Kanada för 
läsåret 2015/2016. Ansökningsformulär samt information 
om behörighetskrav finner du på Sverige-Amerika Stiftelsens 
webb.

För mer information.
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Vinnova inbjuder ansökningar om normkritisk innovation
Sista ansökningsdag: 12 september

Utlysningen syftar till att stödja projekt i form av för-
studier som prövar och utvecklar kunskap och metoder 
för innovationer med ett normkritiskt perspektiv som 
utgångspunkt. Utlysningen riktar sig till företag och 
organisationer inom offentlig och privat sektor, ideella 
verksamheter, konsulter samt forskare som vill genomföra 
en förstudie inför ett normkritiskt innovationsprojekt. 
Förstudier kan beviljas bidrag på upp till SEK300,000 
under en period om maximalt åtta månader. Cirka 20 
förstudier beräknas kunna beviljas finansiering.

För mer information.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
utlyser medel för alkoholforskning
Sista ansökningsdag: 15 september 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
utlyser medel från Systembolagets råd för alkoholforsk-
ning. I årets ansökningsomgång prioriteras i första hand 
samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkohol-
forskning. Klinisk eller patientnära forskning med relevans 
för förebyggande av alkoholskador kan prioriteras i andra 

hand. Sökande skall vara disputerad.
 Den totala budgeten är SEK5 miljoner varav SEK200,000 
till SEK500,000 finns tillgängliga per projekt. Medel anslås 
för ett år i taget i högst fem år för ett och samma projekt.

För mer information. 

Naturvårdsverket utlyser medel ur viltvårdsfonden
Sista ansökningsdag: 15 september

Syftet är att utveckla vetenskapligt baserad kunskap för 
hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Forskningen 
kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller 
humanistisk. Följande forskningsområden prioriteras: 
verktyg för viltförvaltningen, från en- till flerartsförvalt-
ning, samt framtidens viltförvaltning. Utlysningen är 
uppdelad i tre olika delutlysningar:
•	 viltvårdsfondens forskningsprojekt med projekttid på 

ett till tre år;
•	 viltvårdsfondens forskningsprojekt med projekttid på 

tre plus tre år;
•	 viltvårdsfonden kunskapssammanställningar med 

mera.
 Forskare från universitet och högskolor är välkomna att 
ansöka.
 Naturvårdsverket tilldelas årligen cirka SEK18 miljoner 
från Landsbygdsdepartementet till viltforskning.

För mer information. 

Professorship in Urban Anthropology (with a thematic 
focus on Africa) at the assistant, associate, or full profes-
sor level
The University of Basel, Switzerland
Deadline: September 15

We are seeking candidates with an internationally re-
cognised research and teaching record in social or cultural 
anthropology or a neighbouring discipline. The candidate 
should be specialized in the social articulation of and 
aesthetic practice in urban spaces, particularly in African 
contexts, and be able to apply a comparative approach to 
the study of urban spaces.
 The University of Basel is establishing this position 
within a new interdisciplinary MSc program in Urban and 
Landscape Studies. The successful candidate will collabo-
rate with colleagues from anthropology, geography, art 
history, and further disciplines in designing this program 
and participate in PhD programs. He or she will also 
contribute to developing architectural and social science 
competences at the University of Basel, especially within 
the frame of a collaboration with the University of Cape 
Town, South Africa.
 Required is a doctorate in social or cultural anthropolo-
gy, African Studies, sociology or neighbouring disciplines. 
Teaching experience to support research and Master-level 
students is expected. Experience in empirical research is a 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm
http://sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier/
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/vinnova-inbjuder-ans%25C3%25B6kningar-om-normkritisk-innovation-1.197785
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/centralf%25C3%25B6rbundet-f%25C3%25B6r-alkohol-och-narkotikaupplysning-utlyser-medel-f%25C3%25B6r-alkoholforskning-1.197854
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/naturv%25C3%25A5rdsverket-utlyser-medel-ur-viltv%25C3%25A5rdsfonden-1.197820


13

desideratum.
 Responsibilities include teaching duties, student 
supervision and support, Master degree examinations, 
involvement in the research groups, and limited adminis-
trative tasks. Rank and salary will be commensurate with 
qualifications and experience.
 The position will begin August 1, 2015. 

Find out more.

Samfundet S:t Erik utlyser anslag och stipendier
Sista ansökningsdag: 15 september 

Stöd kan ges för olika projekt som kan vara arkeologiska 
utgrävningar, dokumentations- och restaureringsinsatser, 
forskningsprojekt, publikationer, seminarier eller utställ-
ningar bland annat, som har betydelse för Stockholm och 
stockholmare. Projekt skall vara angeläget för Stockholm 
och att kunskap saknas därom eller behöver kompletteras.
 Bidrag kan sökas av såväl enskilda individer som grup-
per och institutioner. Bidrag delas i första hand ut för att 
bestrida kostnader för material och teknisk produktion 
men även i form av stipendier.

För mer information.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser anslag om forsk-
ningsbidrag
Sista ansökningsdag: 15 september

Syftet är att finansiellt stödja socialt inriktad barn- och 
ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning 
kring utsatta barn och ungdomar, till exempel barn i sam-
hällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov 

Mobility for Growth 
Sista ansökningsdag: 16 september och 17 mars 2015

VINNOVAs program »Mobility for Growth« förstärker 
möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av 
internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare 
inom svensk industri samt internationell akademi och 
industri samt deras arbetsgivare och chefer.
Programmet har tre olika typer av mobilitet:
•	 VINNMER Marie Curie Industry Outgoing  

mobilitet från svensk industri eller forskningsinstitut 
till en utländsk organisation

•	 VINNMER Marie Curie Incoming  
mobilitet från utländsk organisation till svensk orga-
nisation

•	 VINNMER Marie Curie Academy Outgoing (Nyhet! 
mobilitet från svensk akademisk eller offentlig organi-
sation till utländskt företag eller forskningsinstitut

 Man kan även söka planeringsbidrag för att besöka 
lämpliga organisationer för att på plats diskutera samar-
betet och förbereda ansökan om fullständigt projekt.
 Programmet medger stora möjligheter till strategisk 
utveckling av forskare, avancerad teknisk utvecklingsper-
sonal eller strategisk rekrytering av internationella fors-
kare. Själva projektverksamheten är tänkt att ske inom 
ramen för ett internationellt samarbetsprojekt. Projekten 
kan genomföras med stor flexibilitet utifrån behov och 
förutsättningar. Planeringsbidrag om högst 50 000 kronor 
kan sökas löpande.

För mer information. 

Resebidrag ur jubileumsdonationen, K och A Wallenbergs 
Stiftelse
Sista ansökningsdag: 15 september

Stiftelsen ställer 750 000 kr till förfogande för bidrag till 
främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller 
disputerade forskare vid Stockholms universitet. Bidraget 
är i första hand till för sådana resor som befordrar ett per-
sonligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. 
Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare.
 Stipendieperiod: 1 november 2014 - 30 november 2015
 Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterli-
gare stöd de närmaste åren därefter. Medel som tilldelas 
denna gång disponeras t.o.m. den 30 november 2015. En 
kortfattad reseberättelse skall inges senast en månad 
efter hemkomsten.
 Beslut om bidrag meddelas via e-post i slutet av okto-
ber.

För mer information. 

på grund av social utsatthet.
 Forskning prioriteras som:
•	 har ett tydligt barnperspektiv;
•	 förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med 

barn i utsatta livssituationer;
•	 tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för 

arbete med barn i utsatta livssituationer.
 Årligen delas totalt cika SEK3.8 miljoner ut.

För mer information.

Åke Wibergs Stiftelse inbjuder ansökningar om forsk-
ningsanslag.
Sista ansökningsdag: 15 september

Anslagen syftar till att finansiellt stödja forskningsprojekt 
inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områ-
dena. Personligt forskningsstipendium kan utgå direkt till 
nydisputerad.

För mer information.

http://kombi.jobs.ch/basic_kombi/display.php?aid=5890670&cat=121&oid=39709
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/samfundet-s-t-erik-utlyser-anslag-och-stipendier-1.197850
http://www.vinnova.se/en/Our-acitivities/Innovativeness-of-specific-target-groups/The-Knowledge-Triangle/Mobility-for-Growth/
http://www.su.se/utbildning/studentservice/stipendier/%C3%B6vriga-stipendier-vid-universitetet/resebidrag-ur-jubileumsdonationen-k-och-a-wallenbergs-stiftelse-1.6033
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/stiftelsen-allm%25C3%25A4nna-barnhuset-utlyser-anslag-om-forskningsbidrag-1.197784
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/%25C3%25A5ke-wibergs-stiftelse-inbjuder-ans%25C3%25B6kningar-om-forskningsanslag-1.200895


Höstens kurser på REMESO Graduate School

Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contem-
porary Debates

This course examines key ideas and concepts underlying both 
historical and contemporary thinking on ethnicity and nationa-
lism, including questions of national and ethnic identification, 
solidarity and mobilization, as well as theories on multicultura-
lism and citizenship. Students also explore recent debates on 
supranationalism, cosmopolitanism and the postnational. Em-
phasis is put on the ways in which nation and ethnicity need to 
be re-thought and re-historicized when confronted with issues 
of coloniality, postcoloniality, gender and sexuality. Questions 
of methodology are highlighted, addressing in particular 
methodological nationalism andEurocentrism, as well as other 
forms of tacit methodological assumptions that have influen-
ced research. In this way, the course also aims to strenghten 
students’ ability to carry out empirical research.
Bitr. Professor Peo Hansen och Professor Stefan Jonsson, RE-
MESO.
Deadline for applications: September 29

Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and 
Post-national Perspectives

This course aims to engage students in exploring and criti-
cally analysing perspectives on citizenship, the interrelations 
between citizenship and migration, and different models 
of citizenship—post-national, cosmopolitan, trans-national, 
etc.—beyond and below the level of the nation-state. Diffe-
rent conceptions of citizenship are examined in their practical 
translations with regard to ethnic and social exclusion/inclu-

sion in policy making, legal frameworks and institutions. As 
the analysis of citizenship must go beyond the nation-state 
framework, the course takes a closer look at EU-led initiati-
ves designed to combat discrimination and ethnic and social 
exclusion.
Bitr Professor Magnus Dahlstedt och Docent Anders Neer-
gaard.
Deadline for applications: October 24

Find out more.
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MSB utlyser medel för finansiering av postdoktorala 
tjänster
Sista ansökningsdag: 29 september

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
arbetar för att minska risken för och konsekvenserna av 
olyckor och kriser i samhället. För att detta arbete ska bli 
effektivt behövs forskning och kunskapsutveckling inom 
angelägna områden.
 MSB utlyser nu medel för finansiering av postdoktorala 
tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Syf-
tet med stödet är att ge nydisputerade forskare möjlighet 
att fortsätta sin forskarkarriär inom området och därmed 
bidra till kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad.
 Berättigad att söka är disputerad person som avlagt 
doktorsexamen för högst tre år sedan, beräknat från 
den 29 september 2014. Beslut om tilldelning fattas före 
utgången av 2014. Beviljade projekt ska påbörjas under 
första halvan av 2015.

För mer information. 

Colin Murray Award for Postdoctoral Research in South-
ern Africa
Deadline: September 30

Award of up to £2,500 to support original ‘engaged field 
research’ on a topic relevant to the diverse interests and 
work of the late Colin Murray (longstanding Editorial 
Board member and former editor and chair of the Journal 
of Southern African Studies (JSAS)).
 Contact Dr Colin Stoneman jsas@stoneman.karoo.
co.uk for more information.

Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Syftet med programmet Joint Brazilian-Swedish Research 
Collaboration är att stärka svensk forskning och högre 
utbildning genom etablering och utveckling av internatio-
nella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med 
hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involve-
rade lärosätens verksamhet.
 Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola 

Vinnova inbjuder ansökningar till strategiska innova-
tionsområden inom svenska styrkeområden
Utlysningen sker i två steg: En skiss ska skickas in senast 
den 22 september 2014; ansökan ska kompletteras se-
nast den 3 februari 2015

Målet för utlysningen är att uppnå förnyelse av svenska 
styrkeområden, stimulans av framtida styrkeområden 
genom utveckling av nya och förändring av befintliga 
värdekedjor, eller stärkt branchöverskridande kompe-
tens, kunskap, teknik- och tjänsteutveckling. Syftet med 
satsningen är att skapa förutsättningar för internationell 
konkurrenskraft och hitta hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar. Tanken är att näringslivet, offent-
lig sektor och akademi ska samverka för gemensamma 
prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och 
innovation och därigenom förstärka varandra.
 Branschorganisationer, institut, företag eller akade-
miska institutioner som har förtroendet att nationellt 
representera innovationsområdets viktiga aktörer är 
välkomna att ansköka.
 Den reserverade budgeten kommer att kunna omfatta 
mellan SEK10 miljoner och SEK50m per år och program. 
Ett beviljat strategiskt innovationsprogram kommer att 
få en reserverad budget för insatser och andra aktiviteter 
fram till och med 2018.

För mer information.

http://www.isv.liu.se/remeso?l=sv
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/msb-utlyser-medel-f%25C3%25B6r-finansiering-av-postdoktorala-tj%25C3%25A4nster-1.198799
mailto:jsas%40stoneman.karoo.co.uk?subject=
mailto:jsas%40stoneman.karoo.co.uk?subject=
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/vinnova-inbjuder-ans%25C3%25B6kningar-till-strategiska-innovationsomr%25C3%25A5den-inom-svenska-styrkeomr%25C3%25A5den-1.197969
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i Sverige och disputerad. Projekten kan vara upp till fyra 
år, förutsatt att halvtidsrapport efter två år godkänns. 
Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och 
minst en brasiliansk part.  
 STINT vill med programmet uppmuntra till nya samar-
betsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge 
pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat 
med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvud-
sakligen gå i en riktning.

För mer information.

Korea-Sweden Research Cooperation Programme
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Syftet med programmet Korea-Sweden Research Coo-
peration Programme är att stärka svensk forskning och 
högre utbildning genom etablering och utveckling av 
internationella samarbeten. Programmet ger stöd till 
projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar 
till involverade lärosätens verksamhet.
 Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola 
i Sverige och disputerad. Projekten kan vara upp till fyra 
år, förutsatt att halvtidsrapport efter två år godkänns. 
Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och 
minst en koreansk part. 

För mer information.  

Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation
Sista ansökningsdag: 1 oktober 

Syftet med programmet Postdoctoral Transition Grants 
for Internationalisation är att stödja lovande unga fors-
kare som nyligen avslutat en postdoc-period om minst ett 
år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av 
deras internationella nätverk.
 Projektets varaktighet är upp till tre år. Medlen ska 
användas för mobilitet, vistelser utomlands och ut-
ländska forskares vistelser i Sverige. Sökande ska vara 
tillsvidareanställd vid universitet eller högskola i Sverige 
och disputerad. Forskare med tidsbegränsad tillsvidare-
anställning som t.ex. forskarassistent eller biträdande 
lektor är behörig att söka. Vid projektets planerade start 
ska det ha gått högst två år sedan sökande avslutade en 
postdoc (om minst ett år) utanför Sverige. Sökande måste 
ha forskningsfinansiering, antingen från lärosätet eller 
externt. Samma regler för forskningsfinansiering gäller 
för partnern. Den huvudsakliga samarbetspartnern måste 
befinna sig utanför EU/EFTA. Sökande får ha pågående 
projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får 
det inte finnas något pågående STINT-projekt.

För mer information.

Study Scholarships and Scholarships for PhD Candidates 
2015 at the Nordic Africa Institute
Deadline: October 1

The Study Scholarship is intended for a one month visit at 
the Nordic Africa Institute (NAI) and the PhD Scholarship 
for a one or two month stay. The main aim of the scho-
larships is to facilitate use of our library, which is focused 
on contemporary Africa and Social Sciences. Both scholar-
ships cover travelling expenses from a Nordic country to 
Uppsala, and return. The scholarship holders are offered 
a shared office at NAI and free accommodation at a cen-
trally located hostel.

Find out more. 

Utlysning om medel för anordnande av konferenser och 
workshops
Formas
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Forskningsrådet Formas utlyser härmed anordnande av 
konferenser och workshops. Formas välkomnar ansök-
ningar inom rådets alla ansvarsområden. Utlysningen 
avser kostnader relaterade till anordnandet av konferen-
ser eller workshops (möten). 
 Formas har till uppgift att främja och stödja grund-
forskning och behovsmotiverad forskning inom områdena 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas 
uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om 
forskning och forskningsresultat samt till popularisering 
av den forskning som finansieras av rådet.
 Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla an-
svarsområden. Utlysningen avser kostnader relaterade till 
anordnandet av konferenser eller workshops (möten). Mö-
tet måste hålla hög vetenskaplig kvalitet, vilken ska säker-
ställas av en vetenskaplig rådgivande panel eller liknande. 
Möten som anordnas i Sverige prioriteras. Bidraget kan 
täcka kostnader för resor och logi för ett begränsat antal, 
först och främst utländska, deltagare. Medlen från Formas 
kan också utgöra bidrag till organisationskostnader (t.ex. 
möteslokaler). Lönekostnader för arrangörer eller inbjudna 
föreläsare/deltagare finansieras inte. Projektstart kan ske 
tidigast i januari 2015.

För mer information. 

Utlysning om medel för informationsprojekt
Formas
Sista ansökningsdag: 1 oktober 

Forskningsrådet Formas utlyser medel för informations-
projekt. Formas välkomnar informationsprojekt där ämne 
och kommunikationskanal är i fokus inom rådets alla 
ansvarsområden. 
 Formas har till uppgift att främja och stödja grund-
forskning och behovsmotiverad forskning inom områdena 

http://www.stint.se/se/program/joint_brazilian-swedish
http://www.stint.se/se/program/korea-sweden
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/postdoctoral-transition-grants-for-internationalisation-1.198189
http://www.nai.uu.se/scholarships/
http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/utlysning-om-medel-for-anordnande-av-konferenser-och-workshops


Wenner-Gren Stiftelserna - Postdoktorstipendier för utbild-
ning i utlandet (svenska postdoktorer)
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk disputerad 
forskare att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig 
att söka: Svensk medborgare, eller utländsk medborgare med 
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Doktorsexamen skall 
vara avlagd i Sverige och senare än fem år före ansökningstill-
fället (dvs. examen är högst fem år gammal) och senast den 31 
december under ansökningsåret. 

För mer information. 

Wenner-Gren Stiftelserna - Postdoktorstipendier för utbild-
ning i Sverige (utländska postdoktorer)
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska dispu-
terade forskare att verka vid svensk vetenskaplig institution.  
Behörig att söka: Svensk forskare som är värd för utländsk 
disputerad forskare. Den utländska postdoktorn skall ha avlagt 
doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället, d.v.s. 
examen är högst fem år gammal (och senast avlagd den 31 
december under ansökningsåret). Han/hon får inte ha vistats i 
Sverige mer än nio månader före ansökningstillfället. 

För mer information.

Wenner-Gren Stiftelserna - Gästforskarstipendier 

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora 
forskare att verka i Sverige. Behörig att söka: Svensk forskare 
som är värd för utländsk forskare. Den utländska seniora fors-
karen skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före 
ansökningstillfället, dvs examen är mer än fem år gammal (jfr 
Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige). 

För mer information. 
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Intersectional perspectives on science and science educa-
tion
Deadline: October 15

Organized by: Centre for Gender Research, Uppsala Uni-
versity, together with Department of Science and Mathe-
matics Education, Umeå University.
Course Dates: December 2nd - December 4th, 2014
Maximum number of participants: 20
Location: Uppsala University

Course description:
This InterGender course will focus on the intersections of 
gender, ethnicity, sexuality and social class with science 
knowledge, practices, and learning. In doing so, the course 
explores how gender, science and learning are interrela-
ted, and how they shape each other in dynamic and com-
plex ways. The course is divided into two strands, where 
the first strand introduces feminist critiques of science 
and the second strand focuses on identity perspectives on 
science learning. The first strand will discuss seminal and 
contemporary perspectives on feminist science studies 
(by authors such as Donna Haraway, Evelyn Fox Keller and 
Karen Barad), thereby engaging in a critical discussion of 
how science is a producer of meaning and materialities. 
The second strand will provide students with an overview 
of contemporary research examining issues of identity in 
relation to educational and vocational science practices, 
from different perspectives.
Teachers:
•	 Eva Silfver, Umeå University
•	 Anita Hussénius, Uppsala University
•	 Endla Lõhkivi, Tartu University
 Send your application to bjorn.pernrud@liu.se no later 
than October 15. 
 Applications should be written in English and include
•	 name, affiliation, full address, e-mail, phone, fax
•	 name and affiliation of PhD supervisor
•	 brief CV
•	 description of PhD project (1-2 pages)
•	 motivation: why do you want to participate in the 

course (1-2 pages)
•	 please, indicate if you are in the first/middle/last 

phase of your PhD research
 Please note that participation in this course in on a self-
paying basis. 
 InterGender is funded by The Swedish Research Council 
(Vetenskapsrådet). It is organized as a joint venture bet-
ween Gender Studies Units and doctoral programmes at 
Linköping University (host university) and fifteen other 
Swedish Universities and international partners.

miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas 
uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om 
forskning och forskningsresultat samt till popularisering 
av den forskning som Formas stöder.
 Formas välkomnar informationsprojekt där ämne och 
kommunikationskanal är i fokus inom rådets alla ansvars-
områden. Inkommen ansökan ska tydligt beskriva:
•	 Valet av ämne och varför det är angeläget
•	 På vilket sätt projektet anknyter till Formas ämnes-

områden
•	 Valet av målgrupp(er) och kanal för kommunikations-

insatsen
•	 Vilken forskning och vilka forskare som presenteras i 

projektet
•	 Syfte och mål med kommunikationsinsatsen
•	 Hur graden av måluppfyllelse ska utvärderas
 Ansökan ska innehålla såväl en välargumenterad 
presentation av det valda ämnet, som en djupgående 
diskussion av valet av kommunikationskanal och var-
för kanalen passar ämnet och målgruppen. Likaså ska 
ansökan innehålla en beskrivning av målgrupperna, samt 
en marknadsföringsplan. En detaljerad budget samt en 
motivering om hur bidraget från Formas ska användas ska 
anges i ansökan (bilaga B1 och B2). Den totala projektbud-
geten ska presenteras, inte bara den del som ansöks om 
från Formas.

För mer information.

http://www.swgc.org/postdoktorstipendier.aspx
http://www.swgc.org/postdoktorsstipendier-sverige.aspx
http://www.swgc.org/gastforskarstipendier.aspx
mailto:bjorn.pernrud%40liu.se?subject=
http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/utlysning-om-medel-for-informationsprojekt


Doktorandkurs
Feministiska kulturstudier: Kropp, kultur, materialitet, 7,5 hp
Genusvetenskap vid Stockholms universitet och Södertörns 
högskola
Sista anmälningsdag: 17 oktober

Feministiska kulturstudier är studier av kultur som estetiska, 
meningsskapande, kroppsliga och materiella praktiker ur ett 
feministiskt perspektiv. Denna kurs behandlar feministiska 
kulturstudier i vid mening och är organiserad runt tre centrala 
teman: kropp, kultur och materialitet. Kursen tar sin utgångs-
punkt i fältet feminist cultural studies, dess aktivistiska bas 
och formering genom bland annat Birminghamskolan. Via 
nedslag på för feministiska kulturstudier viktiga områden som 
psykoanalys och feministisk etnografi, kommer kursen även 
inbegripa det sätt som posthumanism och nymaterialism på 
senare år kommit att såväl utmana som vidga den feministiska 
kulturforskningen genom fördjupade diskussioner om kropp 
och materialitet. Om kroppen inom kulturforskning och kultur-
teori ofta varit text, diskurs, eller tecken, där representationens 
och gestaltningens politik varit den mest centrala politiska 
frågan, närmar sig diskussionen om posthumanism och nyma-
terialism frågor om kropp och kultur på delvis andra premisser 
(genom att utmana dualismer som kultur/natur och människa/
maskin). Kursen använder sig av såväl affirmativa som kritiska 
läsningar av kurslitteraturen, ett samtidigt omfamnande och 
kritiskt granskande. Precis som textorienterande kulturstudier 
skärskådas ställs också frågor som: Vad är det som antas vara 
”nytt” inom till exempel nymaterialismen? Försvinner något 
väsentligt för kulturstudiefältet i ett perspektivskifte från 
kultur till natur?
 Kursansvariga: Hillevi Ganetz och Jenny Sundén
Undervisande lärare: Hillevi Ganetz, Jenny Sundén m.fl.
 Anmälan görs till Kristina Löfstedt, kristina.lofstedt@erg.
su.se. Sista anmälningsdag: 17 oktober 2014. För information 
om kursen, kontakta kursansvariga lärare: hillevi.ganetz@
gender.su.se och jenny.sunden@sh.se.

Europeiska forskningsrådet (ERC)

ERC:s program för excellent forskning är öppet för forskare från 
alla vetenskapliga områden och ERC uppmuntrar till tvärve-
tenskaplig forskning. Projekten genomförs av enskilda forskare 
eller forskargrupper, oberoende av nationalitet, som vill driva 
projekt vid en värdinstitution i Europa. Beviljningsgraden ligger 
runt 10% för alla ERC-ansökningar sammantaget. ERC ger årli-
gen tre kärnutlysningar som riktar sig till olika målgrupper av 
forskare beroende på hur lång akademisk karriär du har bakom 
dig:

Starting Grant (deadlines: var den 25 mars 2014 och nästa 
gång preliminärt i februari 2015).
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Riksbankens Jubileumsfond
Två resestipendier
Sista ansökningsdag: 7 november

Riksbankens Jubileumsfond utlyser härmed två resesti-
pendier om vardera 100 000 kronor.
 Nils-Eric Svenssons Fond ger möjlighet för yngre dis-
puterade svenska forskare inom Riksbankens Jubileums-
fonds verksamhetsområden att resa till och under kortare 
tid, ett riktmärke är 3–4 månader, vistas i en framstående 
europeisk forskningsmiljö.
 Det finns inget särskilt ansökningsformulär. Av ansökan 
ska klart framgå på vilket sätt resestipendiet kan vara 
till gagn för utvecklingen av den egna forskningen, men 
också för såväl hem- som värdinstitution.
Den sökande ska:
•	 ha doktorerat för högst 5 år sedan
•	 ej vara över 40 år
•	 vara anknuten till en forskningsenhet inom ett 

svenskt universitet
•	 ha en inbjudan till den forskningsenhet man ämnar 

besöka, som bifogas ansökan
 För närmare upplysningar kontakta Helena Berg 08-50 
62 64 01, e-post: helena.berg@rj.se. Observera att årets 

utlysning av stipendiet är den sista!

För mer information.

Utlysning i höst om barns och ungdomars psykiska hälsa
Sista ansökningsdatum: 1 december (preliminärt)

År 2011 gjorde Formas, Forte (då FAS), Vetenskapsrådet 
och VINNOVA en gemensam utlysning om barns och ung-
domars psykiska hälsa som omfattade totalt 50 miljoner 
kronor per år under 6 år. Inom ramen för detta forsknings-
program utlyser forskningsfinansiärerna nu ytterligare 39 
miljoner kronor för projektbidrag under åren 2015–2017. 
 Denna satsning har fokus på barns och ungdomars 
psykiska hälsa, men relationen till fysisk hälsa är också 
relevant. Svensk forskning om barns och ungdomars psy-
kiska hälsa sker inom många discipliner. Relationen mellan 
medicinska faktorer, exempelvis genetiska karakteristika, 
och psykisk hälsa är komplex. Av centralt intresse för 
barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa är 
exempelvis:
•	 sociala sammanhang som familj, förskola, skola och 

de kamrat- och vuxenrelationer som utvecklas där,
•	 lärandet och delaktigheten i skolan men också pre-

stationskraven och konkurrensen där, 
•	 levnadsvanor hos barnet själv och i dess närmiljö,
•	 fysisk miljö, bostadsförhållanden och samhällsplane-

ring, liksom grön omsorg, sambandet med sociala och 
ekonomiska faktorer.

 Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och innefatta 
några av områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
naturvetenskap, medicin och teknik. Där så är lämpligt ska 
den även ske i samverkan mellan universitet/högskola och 
näringsliv eller offentlig verksamhet.
 Ansökningarna kan avse grundforskning, behovsorien-
terad forskning, behandlingsforskning, preventions- och 
interventionsforskning. Forskningsstödet ska leda till ny 
kunskapsuppbyggnad och kunna ge stärkt innovations-
kraft inom området.
 Fullständig information om bidragets villkor och hur 
man söker kommer att publiceras i samband med att 
utlysningen öppnar i oktober 2014.

För mer information. 
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Utlysningen gäller dig som är två till sju år efter doktorsexa-
men. Bidrag ges på upp till 1,5 miljoner euro för en period om 
fem år. Du är i början av din karriär och vill etablera dig som 
forskningsledare i Europa. Sökande ska ha potential att bli 
värdsledande inom sitt fält.

Consolidator Grant (deadlines: 20 maj 2014 och preliminärt i 
mars 2015)
Utlysningen gäller dig som är sju till tolv år efter doktorsexa-
men. Bidrag ges på upp till 2,0 miljoner euro för en period om 
fem år. Du har redan inlett en oberoende forskningskarriär och 
vill stärka din roll som forskningsledare. Sökande ska ha poten-
tial att bli värdsledande inom sitt fält.

Advanced Grant (deadlines: 21 oktober 2014 och preliminärt 
juni 2015)
Utlysningen vänder sig till dig som har visat enastående forsk-
ningsprestationer under minst tio år. Du behöver visa en stark 
originalitet och ska ha bidragit signifikant till ditt forsknings-
fält. Bidrag ges på upp till 2,5 miljoner euro för en period om 
fem år.
Bedömningsgrund: Forskarens respektive projektets excellens.

För mer information. 

EU-finansiering Horizon 2020 
Samhälleliga utmaningar (Societal challenges)
Sju samhällsutmaningar

De sju definierade utmaningarna är sju paket med många 
enskilda utlysningar. För deltagande krävs samarbeten mellan 
forskare med olika kompetenser. Ofta krävs deltagare från tre 
olika länder. Samhällsvetenskap och ICT återfinns som viktiga 
bitar inom alla utmaningar.
 De sju utmaningarna rubriceras enligt följande:
•	 Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
•	 Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, 

maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
•	 Säker, ren och effektiv energi
•	 Smarta, gröna och integrerade transporter
•	 Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
•	 Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa 

och reflekterande samhällen
•	 Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Eu-

ropa och dess medborgare
 Utlysningar för internationella samarbeten publiceras på 
webbplatsen Participant Portal. EU-kommissionen beskriver 
där bakgrunden till varje ämne och vilka aktuella forskningsfrå-
gor de förväntar sig att ansökningar ska fokusera på. Partici-
pant Portal innehåller en överskådlig sökfunktion för den som 
vill botanisera på egen hand. 
 Många av utlysningarna som har sista ansökningsdag under 
2015 har ännu inte publicerats i slutversion. Kontakta gärna 
någon av forskningshandläggare om du har frågor eller funde-
rar på att söka:

Gunilla Allstig, Anders Clarhäll, Lars Emrén

För mer information.
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Riktad satsning – Hållbart samhällsbyggande 
Formas
Sista ansökningsdag: 19 februari 2015

Forskningsrådet Formas utlyser härmed 25 miljoner kro-
nor per år i tre år (2015-2017) för forskning inom hållbart 
samhällsbyggande, inriktat mot forskning om planering, 
byggande och förvaltning av den byggda miljön och inne-
fattande samtliga skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, 
kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar. Totalt 
omfattar utlysningen därmed 75 miljoner kronor. Avsik-
ten är att ge stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt 
för att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande 
ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt 
perspektiv. 
 Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som 
innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, 
bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt 
kultur- och naturmiljö för att uppnå ökad social, kulturell, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten är 
att stärka sambanden mellan hållbarhetsaspekterna. Ett 
hållbart samhällsbyggande måste därför utgå från ett 
helhetsperspektiv och ta fasta på samtliga hållbarhets-
begreppets dimensioner. De stora utmaningar samhället 
står inför ställer oss inför behov av ökad samverkan mel-
lan olika delsektorer och intressen inom samhällsbyggan-
dets olika områden. Detta kräver också att forskningen 
om planering, byggande och stadsutveckling omfattar 
samverkan och en kombination av flera relevanta disci-
pliner. Exempel på utmaningar som ställer nya krav på 
hållbart samhällsbyggande är: förväntade klimatföränd-
ringar, stora belastningar på miljön, resurseffektivitet, 
sociala omvandlingar och demografiska förändringar med 
en alltmer åldrande befolkning, frågan om demokrati 
och inflytande, strukturomvandlingar med krympande 
regioner och ökande koncentration till storstadsregioner, 
infrastrukturella problem, ökande behov av nya bostäder, 
väl fungerande försörjningssystem och en funktionell och 
energieffektiv bebyggelse, samt ett befintligt byggnads-
bestånd i stort behov av upprustning.
 Syftet med utlysningen är att finansiera forsknings- och 
utvecklingsprojekt som bidrar till kunskapsutvecklingen 
inom området hållbart samhällsbyggande. Utlysningen 
omfattar såväl forskning om stadsplanering, regional 
planering, stadsbyggnad, stadsutveckling och livsmiljöer 
som om byggnader, bebyggelse, anläggningar samt byg-
gande och förvaltning. Ansökningar inom utlysningen 
ska behandla frågeställningar som främjar och kritiskt 
studerar samhällsbyggandets utmaningar ur ett ekolo-
giskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt perspektiv. 
Den föreslagna forskningen får gärna vara ämnesövergri-
pande och mångdisciplinär men kan också vara disciplinär. 
Utlysningen välkomnar ansökningar inom såväl teknik 
och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap och 
humaniora.
 Forskningen ska samverka med andra relevanta aktörer, 
nationellt och internationellt och i nära samverkan med 
planerings-, bygg- och bostadssektorn och intresseorgani-
sationer. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
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Utlysningsbilagan 

Forskningsservice samlar i utlysningsbilagan aktuella och kom-
mande utlysningar, fr.o.m. februari  2014 med deadlines t.o.m. 
augusti 2015 samt löpande ansökningar.

Sök utlysningar 

Research Professional är en internetdatabas med vilken det 
är möjligt för alla forskare vid Stockholms universitet att hitta 
aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag samt 
automatiskt bevaka utlysningar av intresse.

SU:s sida med utlysningar
SU:s sida med stipendier
Lediga anställningar på SU
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och akademin där ny kunskap utvecklas ger förutsättning-
ar för att kunskapen ska ge snabbare avtryck i praktiken 
och att satsningens syfte att vara åtgärdsinriktad ska 
kunna uppfyllas. Denna utlysning ger möjlighet för de 
olika aktörerna att arbeta tillsammans.
 Formas samverkar i utlysningen med IQ Samhällsbygg-
nad.

För mer information. 

Utlysningsöversikt: »De nya forskarländerna«

Som exempel på framtidens forskarländer brukar man 
nämna Singapore, Sydkorea, Kina, Indien, Uganda, Kenya 
och Brasilien. Denna sammanställning av forsknings-
möjligheter i de nya forskarländerna har gjorts genom 
sökningar i utlysningsdatabasen Research Professional; 
det kan gälla allt från forskningssamarbeten, resor och 
konferenser till projektbidrag, forskning i eller om landet 
ifråga, och finansieringen kan komma från Sverige, Europa 
eller något av de nya länderna. 

För mer information.

Aktuella utlysningsöversikter

Forskningsservice vill påminna om att det fr.o.m. mars går 
att hitta färska utlysningsöversikter på Medarbetarweb-
ben. Här hittar du översikterna sorterade under bidrags-
form eller ämnesområde, och sist på webbsidan finns nu 
även månadsöversikten i form av PDF-fil över aktuella och 
kommande utlysningar.

För mer information.
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Seminars, lectures at SU and beyond

Stockholms universitet - Sociologiska institutionen

Onsdagsseminariet/Wednesday Seminars

SUDA/SPaDE Colloquium Series
September 25
Kelly Musick, Cornell University
Employment Changes Among Dual-Earner Couples Following 
the Transition to Parenthood, 1996-2010 

October 2
First Joint Seminar of the »Wednesday Seminar« and the 
»SUDA Demographic Colloquium« of the Department of Socio-
logy:
Torkild Lyngstad, University of Oslo
Immigrant Parents’ Preferences for Children’s Sex: A Register-
based Study of Fertility Behaviour in ten National-origin 
Groups

October 7
Pearl Dykstra, Erasmus University Rotterdam
Her and his life: How laws and policies shape the lives of men 
and women

Stockholms universitet - Institutionen för etnologi, religions-
historia och genusvetenskap

Högre seminariet i etnologi
17 september 
Michelle Göransson
»Ätliga och oätliga Andra: Om kulturella konstruktioner av 
kött«
Seminarieledare: Helena Hörnfeldt

01 oktober 
Textseminarium
Sara Pink, »Sensory Ethnography«.
Mattias Frihammar inleder.
Seminarieledare: Lars Kaijser

08 oktober 
Jeff Werner (konstvetare SU) och Anja Petersen (Dunkers 
kulturhus, Helsingborg) gästar seminariet och presenterar sitt 
sätt att analysera bilder.
Seminarieledare: Magnus Öhlander

Högre seminariet i religionshistoria

Högre genusvetenskapliga seminariet 
09 september 
Den 9 september gästas det högre genusvetenskapliga semi-
nariet av David Eng som kommer att prata utifrån sin bok »The 
Feeling of Kinship: Queer Liberalism and the Racialization of 
Intimacy« (Duke UP 2010).

CeHum

Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen

Allmänna seminariet
8 september
Yoram Haftel, The Hebrew University of Jerusalem
Regional Security Institutions in a Comparative Perspective

9 september
Magnus Lundgren, Disputation
International Organizations as Peacemakers: The Evolution and 
Effectiveness of Intergovernmental Instruments to end Civil 
War

22 september
Maria Therese Gustafsson, slutseminarium
Private Conflict Regulation and the Uneven Reach of the State. 
Community Mobilization Processes Surrounding Mining Pro-
jects in Peru
Opponenter: Sofie Tornhill och Helena Hede Skagerlind

24 september
Livia Johannesson, mittseminarium
Assessing protection needs in practice: a study of the Swedish 
migration court system
Opponenter: Tua Sandman och Martin Qvist

1 oktober
Matilde Millares, slutseminarium
Valfrihet till höger och vänster i svensk välfärdspolitik

Forum for Asian Studies

October 06, ABF 
Open Seminar: Thailand’s Democratic Collapse
With Giles Ji Ungpakorn, Jesper Bengtsson and Eva Hansson

October 16, ABF
Open Seminar: Progress and stagnation in Indonesia’s demo-
cratization
Lessons for the support of democracy and development in the 
Global South. Framsteg och stagnation i Indonesiens demokra-
tisering – Lärdomar för stöd till demokrati och utveckling i det 
Globala Syd (Please observe: This Open Seminar will be held 
in Swedish). Welcome to an Open Seminar with Professor Olle 
Törnquist, University of Oslo.

Stockholm University - Institute of Latin American Studies

Research seminars

Stockholms universitet - Kulturgeografiska institutionen
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Stockholms universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
 
Högre seminariet

Stockholms universitet - Score

September 25, 10.00-12.00, Score Kräftriket 7A
Score Lecture on Organization 2014 Marie-Laure Djelic

Marie-Laure Djelic, ESSEC Business School, who will receive 
the title of Honorary Doctor at the Faculty of Social Sciences, 
Stockholm University, will give the Score Lecture on Organiza-
tion 2014, 
 Registration is required: please send an email to info@score.
su.se no later than September 21.

Born to Diffuse: Towards a New Generation of Diffusion Stu-
dies?
The question of increasing similarity of forms and ideas is an 
important one in the social sciences in general. There are two 
main – and strikingly different – ways to account for increasing 
social similarity. The first is through an evolutionary or moder-
nization type of argument, where increasing similarity reve-
als parallel but discrete processes of fit and adaptation. The 
second is through a diffusionist kind of argument, where forms 
and ideas circulate and spread across many different kinds of 
borders. The objective in this paper is double:
1. We will first try and map the rich theoretical terrain that 

talks about similarity as diffusion, taking stock of the vari-
ous contributions in particular within the institutionalist 
tradition.

2. Underscore the need for an additional theoretical take on 
diffusion that has significant methodological consequen-
ces. If we are to understand the types of developments 
characteristic of a transnational world, we need to think 
not only of forms and ideas that “happen to diffuse”, going 
from A to B and being transformed, translated and edited 
in the process, but also of forms and ideas that are from 
the very start “born to diffuse”.

Stockholms universitet - SoRAD

6 september 
Josefin Bernhardsson disputerar
Den 6 september 2014 disputerar Josefin Bernhardsson med 
sin avhandling »Normalitetens gränser - En fokusgruppstudie 
om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande«. 

Stockholms universitet - Institute for Turkish Studies
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Stockholms universitet - Historiska institutionen
Massa, massa män – och sedan ’det där andra’
6 oktober, 13.00-18.00

Måndagen den 6 oktober 2014 kl. 13–18 ordnar SKOGH – 
Sveriges kvinno- och genushistorikers förening – en halv-
dagskonferens i Stockholm med rubriken ”Massa, massa 
män – och sedan ’det där andra’”. Vi hoppas att så många 
som möjligt av Sveriges genushistoriskt inriktade forskare 
kan och vill delta.
 På programmet finns ett föredrag av professor Åsa 
Karlsson Sjögren, Umeå, med efterföljande diskussion 
på temat ”Massa, massa män – och det där ’andra’”, om 
historieämnets genuskodning, samt en forskarstafett 
med utrymme för intresserade att göra korta muntliga 
presentationer av pågående forskning. Närmare informa-
tion och ett detaljerat schema kommer längre fram men 
boka in datumet redan nu: eftermiddagen 6 oktober mel-
lan kl. 13–17 (följt av föreningen SKOGHs årsmöte). Om du 
är intresserad av att presentera din forskning (på valfritt 
tema, ca 10 minuter) ska du höra av dig till styrelsens 
ordförande Helena Bergman (helena.bergman@historia.
su.se) senast 1 september.
 Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i SKOGH. 
Anmälan krävs dock: hör av dig till Mari Eyice senast 15 
september (mari.eyice@historia.su.se).

För mer information. 

Vetenskap för vetgiriga – populärvetenskapliga föreläs-
ningar i samarbete med Stadsbiblioteket
Nyanlända elever – mottagande och inkludering
25 september, 18.30-20.00, Kulturhuset Fanfaren, Farsta-
gången 8, Farsta

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid 
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, föreläser 
om hur nyanlända barn tas emot i svenska skolor och vilka 
strategier det finns för deras inkludering i skolans peda-
gogiska och sociala sammanhang. Vilka olika modeller 
för mottagandet finns det i Sverige? Vad fungerar bättre, 
förberedelseklasser eller direkt inkludering? Behöver vi 
särskilda skolor för nyanlända? Hur fungerar samverkan 
mellan skola och de nyanländas föräldrar? Vad kan vi lära 
oss av andra länder?

För mer information.

ABF
11 september 
Rasismen i Sverige

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. En norsk terro-
rist mördade 77 personer. Polisens REVA-projekt väckte en 
debatt om strukturell diskriminering. Tusentals svenska 
romer registrerades olagligt av polisen. Och i Stockholms-
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Institute for Futures Studies

4 september
Barnfattigdomen i Sverige: Trender och läge
Jan O. Jonsson

Hur utbredd är barnfattigdomen i Sverige idag? Vad betyder 
det egentligen att vara fattig? Sociologen Jan O. Jonsson berät-
tar hur vi med en bredare syn på barns villkor kan nå en djupare 
förståelse för hur situationen ser ut. Föreläsningen utgår 
bland annat ifrån den forskning som presenteras i rapporten 
Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 
1968–2010  som publicerades 2013.

September 9
The Future of Urban Social Life
Going Solo and Connecting
Main speaker: Eric Klinenberg. Comments: Maria Törnqvist and 
Elizabeth Thomson.

Eric Klinenberg, Professor of Sociologi and Director of the Insti-
tute for Public Knowledge at New York University. He is author 
of the book ”Going solo. The extraordinary rise and surprising 
appeal of living alone” (2012). The theme of that book will also 
be the theme of this seminar.

Uppsala universitet

Uppsala universitet - Institutionen för kulturantropologi och 
etnologi

Uppsala universitet - Forum för Afrikastudier

Uppsala universitet - Den goda staden

Uppsala universitet - Uppsala Forum for Democracy, Peace 
and Justice

Uppsala universitet - Centrum för genusvetenskap

Uppsala universitet - CEMUS

Uppsala universitet - Hugo Valentin-Centrum
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The Nordic Africa Institute

September 2, 15.15-17.00, NAI, Villavägen 6, Uppsala
Movie stars, Detroit cars and African spirit shrines in New 
York City,
Public lecture in the NAI lecure series on »Moral Com-
munities in African Cities«. Drawing on her expertise on 
Akan witchcraft among Ghanaian diaspora communities 
in the UK, Paris and New York, Dr Parish will probe the 
interaction between movie stars, Detroit automobiles 
and African spirit shrines in New York City. Lecturer: Jane 
Parish. Commentator: NAI researcher Annika Teppo. 

Who can really be mobile?

During the autumn NAI is co-organizing a series of se-
minars that explores the concept of mobility in a broad 
sense. Increased mobility for individuals is considered 
good for the quality of life as well as for countries’ com-
petitiveness. But in several areas, such as the academia, 
career paths are surrounded by a range of social and 
cultural barriers. Whose interests serve on an ideal of 
high mobility and who can really be mobile? Paula Mählck 
from the Nordic Africa Institute and Carina Carlhed from 
Uppsala University lead the seminars.

October 22, 9.30-11.00, Nordic Africa Institute, Uppsala 
Paula Mählck makes an introduction to the article by 
Nirmal Puwar (2001) The Racialised Somatic Norm and the 
Senior Civil Service, Sociology, vol 35 pp 651-670.

December 3, 9.30-11.00, Uppsala University, Blåsenhus 
campus
Carina Carlhed makes an introduction to the article: 
Lawler S. Disgusted subjects: the making of middle-class 
identities. The Sociological Review, 2005, 53 (3), 429- 446.

förorten Kärrtorp samlades 16 000 människor i en protest 
mot nazistiska våldsdåd.
 De senaste åren har rasismen som politisk kraft vuxit. 
Samtidigt tar antirasismen allt större plats, och en bred, 
folklig rörelse har fått ordentligt fäste runtom i landet. 
Någonting håller på att hända med Sverige och rasismen. 
Men vad? 
 Medverkar i ett samtal kring rasismen i Sverige gör
•	 Lena Sundström, författare och krönikör på Dagens 

Nyheter
•	 Gellert Tamas, journalist och författare
•	 Judith Kiros, skribent på bland annat Rummet och 

Politism
•	 Devrim Mavi, redaktör för antologin Rasismen i 

Sverige
•	 Samtalsledare: Björn Linnell, senior advisor på Natur 

& Kultur

Utrikespolitiska institutet

12 september, 14.30-16.30, Utrikespolitiska institutet, 
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.
Islamiska staten – ett hot mot världsfreden?

Medverkande:
•	 Joel Ahlberg, Irakexpert vid Folke Bernadotteakade-

min.
•	 Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid För-

svarshögskolan.
•	 Per Jönsson, associerad redaktör vid UI och Mellanös-

ternanalytiker.
•	 Aron Lund, författare och frilansskribent. Aktuell med 

boken ”Syrien brinner” (SILC Förlag).

http://www.iffs.se/
http://www.antro.uu.se/sv/
http://www.antro.uu.se/sv/
http://www.afrikastudier.uu.se/sv/
http://www.histfilfak.uu.se/Godastaden/
http://www.uppsalaforum.uu.se/
http://www.uppsalaforum.uu.se/
http://www.gender.uu.se/
http://www.csduppsala.uu.se/cemus/
http://www.valentin.uu.se/
http://www.nai.uu.se/
http://www.ui.se/


Linköping University - REMESO

September 05
Disputation - Mozhgan Zachrison
Mozhgan Zachrison försvarar sin avhandling ’The invisible 
voices: Understanding the sociocultural influences on adult 
migrants’ second language’. Opponent Professor Pirjo Lahden-
perä, Mälardalens högskola

September 10
Gästseminarium Kira Kosnick: »Ethnic Leisure Publics: Post-
migrant Socialities in European Metropolitan Centres«
Kira Kosnick är professor i sociology vid Goethe University 
Frankfurt. Seminariet hålls på engelska.

September 24
REMESO Gästseminarium Sofia Näsström (Uppsala universitet) 
och Sara Kalm (Lunds universitet): »Rätten till medborgarskap: 
problemet, principen och politiken rörande en ny lag«
Sofia Näström och Sara Kalm presenterar ett nytt projekt 
om rätten till medborgarskap finansierat av Vetenskapsrådet 
(seminariet hölls på engelska).

October 01
REMESO Gästseminarium Malin Wieslander, Karlstads univer-
sitet: »Ordningsmakter inom ordningsmakten. Diskurskamp, 
dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mång-
fald«
Malin Wieslander presenterar sin avhandling om mångfalds-
diskurser inom polisen, med fokus på kultur, religion och etnici-
tet. I avhandlingen visar hon hur mångfald ges skilda betydel-
ser inom polisen och att det pågår en kamp om hur samhällets 
mångfald ska förstås i relation till polisens sammansättning, 
bemötande och brottsförebyggande arbete.

Linköping University - Tema Q

Lunds universitet - Sociologiska institutionen

23

https://www.isv.liu.se/remeso?l=sv
https://www.isak.liu.se/temaq?l=sv
http://www.soc.lu.se/


Conferences at SU and beyond

Communication, Postcoloniality and Social Justice: Decoloni-
zing Imaginations 
March 26-29, Villanova University, PA
Deadline: August 30

Keynote Speakers
Arjun Appadurai (New York University),
Inderpal Grewal (Yale University)
Ravi Sundaram (Center for the Study of Developing Societies, 
India)

A four-day conference: Sponsored by the Waterhouse Family 
Institute for the study of Communication and Society (WFI) 
at Villanova University, PA 26th-29th March, 2015, Location: 
Villanova University (Specifics to be announced later) About 
Waterhouse Family Institute: Founded in 2010, the WFI’s mis-
sion is to foreground the centrality of communication scholars, 
activists, and professionals to the study of and advocacy for 
social justice. To that end, the WFI is dedicated to creating 
opportunities for the productive and collaborative explora-
tion of these issues in ways that cross sedimented boundaries, 
whether they be academic, methodological, or national. The 
WFI annually sponsors research grants for scholars whose pro-
jects embody and extend its mission (typically awarding a total 
of $40,000 to scholars across the globe), and supports projects 
that highlight communication scholars’ abilities to advocate 
for social change. Since its inaugural launch in October, 2010, 
the WFI has sponsored events, lectures, and symposia creative-
ly engaging the essential link between communication/media 
and social justice. Past symposia have addressed the commu-
nicative production and contestation of truth (2011-12), the 
clash between institutional values and social justice advocacy 
(2012-13), and dialogic approaches to diversity in secondary 
and higher education (2013-14). Continuing the social justice 
focus, the WFI is very pleased to announce a conference on 
“Communication, Postcoloniality, and Social Justice: Decolo-
nizing Imaginations,” and hopes that this important scholarly 
event will chart some possible pathways for Communications 
research (broadly conceived) in the 21stcentury.
 Conference Organizers: Bryan Crable bryan.cable@villa-
nova.edu, Raka Shome r.shome@yahoo.com.
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Gentrification – what it is, how it works and how to resist 
it?
4 september, Göteborgs Stadsmuseum

Sedan 2010 har FSSK (Forum för studier av samtidskultur) 
tillsammans med Urbanum på Göteborgs Stadsmuseum 
arrangerat flertalet konferenser om gentrifering. Nu 
kommer boken som är ett resultat av vårt arbete och som 
introducerar gentrifering i en svensk kontext med bidrag 
av de forskare som besökt oss. För att uppmärksamma 
detta och avsluta vår serie gör vi en sista konferens där vi 
bjuder in till diskussion kring gentrifiering. Konferensen är 
gratis men maila catharina.thorn@kultvet.gu.se så vi vet 
hur många ni blir.

Wallenstam salen Göteborgs Stadsmuseum
10.00 Introduction – gentrification and new urban fronti-
ers Catharina Thörn
10.30-12 Gentrification and the housing question
Eric Clark (neoliberalizing of the Swedish housing market 
and gentrification)
Anders Lund Hansen (rereading the Housing Question and 
its relevance)
12-13 Lunch
13-14.30 Gentrification and Class
Kirsteen Paton (gentrification from a working class per-
spective)
Andrej Holm (class and gentrification in Berlin)
14.30-15 Coffee
15-16.30 Gentrification and Resistance
Mara Ferreri (anti-gentrification tool kit)
Margit Mayer (urban movements and gentrification)

Gender, Body, Health - In The Anthropocene
November 18-19, Uppsala University
Deadline: September 1

Welcometo the 8th Annual Conference of the Nordic 
Network Gender, Body, Health at the Centre for Gender 
Research, Uppsala University, November 18–19, and to 
the pre-conference workshop for PhD candidates at Tema 
Genus, Linköping University, November 17, 2014!

Keynote speakers
•	 Astrida Neimanis, feminist body and gender scholar 

from Canada, teacher at the University of Toronto 
and GExcel Scholar affiliated with the Posthumanities 
Hub at Tema Genus (Gender Studies unit), Linköping 
University (LiU), Sweden, with a series of feminist 
environmental humanities publications such as We 
Are All Bodies of Water (2009), and Thinking with 

Water (2013).
•	 Serpil Opperman, Professor in English at Hacettepe 

University (Ankara, Turkey), focus on feminist eco-
critiques at the margins. Publications include Feminist 
Eco-Criticism: Making a Difference (2013, with Greta 
Gaard and Simon Estok), and the edited volume New 
International Voices in Ecocriticism, due 2015. Prof. Dr 
Opperman is Vice-president of European Association 
for the Study of Literature, Culture and the Environ-
ment.

•	 Kathy High, visual media artist, independent media 
arts curator and interdisciplinary media arts teacher 
working on technoscience, speculative fiction and 
art with queer and feminist questions to medicine/
bioscience, ecologies and animal/interspecies collabo-
rations. High is also a Professor of Video and New me-
dia in the Department of Arts, Rensselaer Polytechnic 
Insitute in Troy, NY.

Find out more.

mailto:bryan.cable%40villanova.edu?subject=
mailto:bryan.cable%40villanova.edu?subject=
mailto:r.shome%40yahoo.com?subject=
mailto:catharina.thorn%40kultvet.gu.se?subject=
http://www.gender.uu.se/Forskning/Natverk/genderbodyhealth/
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Documenting Africa: Creating Fact or Fiction through the 
Lens 
November 8-9, University of Westminster
Deadline: September 12 

Keynote speaker Pedro Pimenta has become one of the 
major players in film co-production in Southern Africa. He 
started his film career with the National Film Institute of 
Mozambique in 1977, and co-founded EBANO Multimedia, 
the first independent production company in Mozam-
bique, which established itself as a significant entity in 
audio-visual production in the region.
 Since then, he has produced, co-produced and line pro-
duced numerous short fiction, documentaries and feature 
films in Mozambique as well as in Angola, Zimbabwe, 
Ethiopia and South Africa. Amongst them are Marracuene, 
two banks of a river, The tree of our forefathers, Fools, 
Africa Dreaming, A Tempestade da Terra, Zulu Love Letter, 
Teza, Memories of Dreams, Island of the Spirits and Virgin 
Margarida.

3rd Borders & Identity conference
The Centers for Advanced Studies in the Humanities
March 16-17, the Humboldt University, Berlin
Deadline: September 12

Today, more than half of the world’s population lives in ci-
ties; cities that are growing each year by approximately 70 
million inhabitants, i.e., 1.4 million a week. The conference 
aims to contribute to the understanding of urban socie-
ties as sites of cultural change that is not always peaceful 
and orderly, but instead often violent and destructive. 
Focusing on language, literature and questions of society 
and governance, the conference attempts to elucidate the 
constantly shifting formations of cultural, linguistic, and 
societal identities. Within the framework of urban society, 
identity (of languages, cultures, groups, concepts of urban 
life, etc.) is not a fixed entity. Instead, the boundaries of 
identity are constantly being negotiated, creating vacil-
lations between inclusivity and exclusivity, new majorities 
and minorities: urban societies are therefore faced with 
a constant need to reevaluate their own traditions and 
trajectories, governance and policies.
 The Centers for Advanced Studies in the Humanities 
(GWZ) will jointly host the 3rd Borders & Identity confe-
rence (BIC) from March 16th to 19th, 2015, at the Hum-
boldt University in Berlin (Germany). BIC2015 provides 
a meeting place for researchers interested in interdisci-
plinary approaches to exploring Urban Fragmentation(s) 
from linguistic, literary, sociological, and historical points 
of view, or a combination thereof. The conference will be 
organized in three parallel strands, each chaired by a cor-
responding GWZ-center (ZAS, Center for General Linguis-
tics; ZfL, Center for Literary and Cultural Research; ZMO, 
Center for Modern Oriental Studies):
1. Literature & Translation (ZfL)
2. Language & Linguistic Creativity (ZAS)
3. Society & Governance (ZMO)

Find out more. 

 Between 1997 and 2003, Pedro was the Chief Technical 
Adviser of the UNESCO - Zimbabwe Film & Video Training 
Project for Southern Africa in Harare, where he conceived 
and managed various training programs in countries of 
the sub-region. Pedro Pimenta consulted with FIAF on the 
program dealing with African Film Archives and served as 
a jury member on various international film festivals. He 
is the founder and director of Dockanema, a documentary 
film festival in Mozambique.
 This is the first call for papers for a two day conference 
on ‘Documenting Africa’. The 6th African Film Conference 
organised by the Africa Media Centre provides opportuni-
ties to bring together academic scholars and practitioners 
from around the world to discuss contemporary issues 
around how Africans portray themselves and how they 
are portrayed by others.
 Topics may include present day production, distribution, 
audiences, contested African histories, or post-colonial 
archives. With an explosion of new media and a further 
diversification of television landscapes over the last ten 
years, alongside a revival of documentaries for cinemas 
and radio documentary productions, this conference will 
critically engage with the realities of documentary in and 
about Africa. How has a form that is often criticized as a 
‘Western version’ of re-creating reality evolved across the 
African continent? What are the problems and concerns 
of practitioners? Is the documentary form a useful and 
adequate format for educating the public? What are the 
specific themes and subject matters of African docu-
mentary? What roles have the digitisation of film and 
television archives played in the self-understanding of the 
African countries whose memories and visual histories 
have been frequently stored abroad? How does an up and 
coming generation deal with new possibilities in film and 
video making?
 Papers may focus on, among other topics, the follo-
wing:
•	 Documentary, docu-drama and narratives based on 

fact. Which is more honest?
•	 The role of funders in telling the story ie NGOs, Go-

vernments or Religious organisations.
•	 Community group ‘ground up’ Documentary making.
•	 Experimental/Art documentaries from Africa
•	 Heritage and the Arts in documentaries (Music, Art 

and Performance)
•	 The role of memory and personal histories in Docu-

mentary
•	 Aestheticising or manipulating suffering. Can the 

Filmmaker ever be a neutral presence when filming 
images of violence and suffering.

•	 Censorship and restrictions.
•	 Exhibition and Distribution. Film Festivals, the Inter-

net, Education, Television and DVD
•	 Audiences
•	 Transnational productions and global media corpora-

tions.
•	 Ethnographic films and Colonial legacies
•	 Film and television archives

Find out more.

http://www.bic2015.de/
http://www.westminster.ac.uk/africa-media/events/documenting-africa-creating-fact-or-fiction-through-the-lens


Endagskonferens med temat Kvinnors hälsa och alkohol
29 september, City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, 
Stockholm

Konferensen är ett samarrangemang mellan Centrum för soci-
alvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stock-
holms universitet och Centrum för utbildning och forskning 
kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs 
universitet.
 Deltagandet är gratis men konferensdeltagare som inte tar 
sin plats i anspråk kommer att debiteras 300 kronor.
Preliminära föreläsare är forskarna: Alexandra Bogren, Tomas 
Hemmingsson och Jessica Storbjörk från SoRAD och Gunnel 
Hensing, Solveig Olausson och Fides Schuckher från CERA.
 Antalet platser är begränsat och anmälan kan redan nu 
göras här.
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URB-Z
6-7 oktober, Fisksätra museum 

Fisksätra museum anordnar en nationell konferens om 
barns och ungas uppväxtvillkor/kultur, kulturarv, konst-
arter som drivande kraft/stadsutveckling och urban 
rättvisa. URB–Z blir en mötesplats för kunskapsutveck-
ling mellan praktiker och forskare mellan professionellt 
verksamma och det civila samhället. URB–Z utvecklar 
också ett nationellt nätverk mellan kulturinstitutioner i 
lokalsamhällen med liknande villkor för samarbete och 
erfarenhetsutbyte. För nästan fyrtio år sedan genomförde 
Svensk Form konferensen ”Är samhället barntillåtet” i 
Fisksätra om barns uppväxtvillkor i ett av Sveriges många 
och nya miljonprogramsområden. Med URB–Z ska vi fort-
sätta och fördjupa diskussionen.
 På konferensen medverkar bland andra Kungliga Konst-
högskolan/Mejan Arc och Resources.14 om migration 
och urban rättvisa, Statens kulturråd, Unga Klara, Rädda 
Barnen samt forskare och praktiker inom områden som 
kultur, migration och skola, identitetsproduktion, genus, 
fattigdom, social rättvisa.

För mer information.

Nationella Jämställdhetskonferensen 2014
18-19 november, Campus Norrköping
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Nu är det dags att anmäla sig till den Nationella Jäm-
ställdhetskonferensen 2014 på Linköpings universitet
Konferensen äger rum den 18-19 november på Campus 
Norrköping.
Ur programmet:
•	 Mr Tourette och jag, Pelle Sandstrak
•	 Vithetsnormen inom akademin, Fataneh Farahani & 

Catrin Lundström
•	 Att vara man i jämställdhetsvärlden, Tomas Wetter-

berg, Fredrik Bondestam, Lars Jalmert
•	 Erfarenheter från normkritisk undervisning Gerd 

Röndahl
•	 Erfarenheter från ledningsposition, Agneta Stark, 

docent, f.d. rektor vid Högskolan Dalarna

För mer information. 

In the Flow: People, Media, Materialities 
15-17 juni, Norrköping

Boka redan nu in ACSIS tioårsjubilerande kulturforsknings-
konferens, 15-17 juni 2015 i Norrköping. Den här konfe-
rensen bjuder in kultur- och samhällsforskare från alla dis-
cipliner att undersöka samspelande flöden av människor, 
materialiteter, idéer och medieteknologier. I den högtek-
nologiska värld där sociala och kulturella omvandlingar 
blir alltmer globala uppstår och förändras maktordningar, 
tillhörigheter och utanförskap. Detta i en ständig närvaro 
av internet, mobiltelefoner och andra digitala medier som 
griper in i människors vardag, samtidigt som vardagen i 
sin tur omformar medierna.
 Konferensens arbetsspråk är svenska och engelska. Call 
for papers and sessions kommer i början av hösten, håll 
utkik!

För mer information. 

Jubileumsworkshop: Publishing for public knowledge
20 november, Linköpings universitet
Sista anmälningsdag: 1 november

Tidskriften Culture Unbound startade 2009 och firar 
nu fem år. Med anledning av detta anordnar vi den 20 
november en öppen workshop på temat “Publishing for 
Public Knowledge”. Culture Unbound är en så kallad ”open 
access” tidskrift, där alla artiklar är fritt tillgängliga utan 
de betalmurar akademiska tidskrifter ofta omgärdas av.  
För oss var detta ett självklart val, eftersom vi anser att 
kulturforskningen ska skapa öppen kunskap, sådan som 
kan delas av en intresserad allmänhet och som frigör det 
som annars skulle monopoliseras av en priviligierad elit. 
I dag finns både nya hot och nya verktyg för sådan kritisk 
kunskap.
 Å ena sidan har de nyliberala försöken att kommersia-
lisera och privatisera universiteten intensifierats. Univer-
siteten som vi känner dem kan inte längre tas givna, utan 
de måste argumenteras och kämpas för. Å andra sidan, 
har nya sociala och digitala medier berett vägen för nya 
sätt att göra forskningen tillgänglig.
 Akademisk publicering i olika former är inte neutrala 
verktyg för att sprida resultat, och vi vill bjuda in till en 
diskussion om de nya möjligheter och hot mot akademisk 
publicering som finns dag, inte minst för dem som är 
hängivna öppen kunskap.
 Under kortare presentationer kommer ämnen som 
kunskapsproduktion, publika arenor, universitetspolicy, 
open access och tidskriftspublicering att diskuteras. Talare 
är inbjudna medlemmar av tidskriftens redaktion: Roman 
Horak, Ferda Keskin, Celia Lury, Geoff Stahl, Mark Banks, 
Eva Hemmungs Wirtén, Jenny Johannisson och Toby Mil-
ler. För mer information och anmälan kontakta martin.
fredriksson@liu.se. Workshopen hålls på engelska och är 
öppen för alla intresserade, men anmälan krävs senast 
den 1 november.

För mer information. 

https://docs.google.com/forms/d/18b-DcXfUtvsm5IzP3uLYiJH_PDo7-DpZNiY7Urh9VvI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18b-DcXfUtvsm5IzP3uLYiJH_PDo7-DpZNiY7Urh9VvI/viewform
http://www.fisksatramuseum.se/urbz.php
http://www.liu.se/genusforum/nationell-jamstalldhetskonferens-2014?l=sv
http://www.isak.liu.se/acsis/konferenser/aktuella-konferenser/1.573577/Intheflow-svenska.pdf
mailto:martin.fredriksson%40liu.se?subject=
mailto:martin.fredriksson%40liu.se?subject=
https://www.isak.liu.se/acsis/publikationer/culture-unbound?l=sv

