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Headword

Hello again Everyone

We are already into the term’s third week and as I write the 
sun is still shining. (So much for my previous meteorological 
prediction.) You should all be able to enjoy it that little extra 
because we’ve had our windows cleaned. This week, on the 
15th, our Monday research seminar series gets under way with 
a seminar by Heidi Moksnes on migrants and citizenship. I look 
forward to seeing you there. 

Not long after that, on the 23rd, Dace Dzenovska will be guest-
ing the Department and holding a seminar on diaspora and 
mobility as part of our migration cluster. Both seminar series 
offer much of interest during the coming term. In addition, 

we have the workshop on the temporalities of migration on 
September 16th at which Shahram is one of the prime movers. 
You will probably already have read the information about the 
Department’s conference grants, so if you are planning on 
spreading your very own anthropological gospel apply before 
it’s too late. I’ll soon be in touch concerning the individual 
meetings (utvecklingssamtal) I mentioned in the previous 
Newsletter. In the meantime, enjoy the photographs that 
have been put up in the corridors (thanks to Lina Samuelsson, 
Sandra Åhman and Natalie Feldman). The results of our photo 
competition. They really brighten up the place.

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.” 
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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 seminars:

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.”

2014-09-30, 13.00-15.00, B600
Pär Frohnert, docent, Department of History, Stockholm 
University and Mikael Byström, Senior lecturer, Depart-
ment of History, Uppsala University

»Flyktingar, invandrare och den svenska välfärdsstaten 
1930-2000. Presentation av en ny antologi.«

Förra året utkom antologin Reaching a state of hope. 
Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 
1930-2000 (Nordic Academic Press). Redaktörerna för 
boken Mikael Byström och Pär Frohnert presenterar 
boken. I antologin görs för första gången ett försök att för 
en engelskspråkig akademisk publik presentera en större 
översikt av svensk historisk forskning kring flykting- och 
arbetskraftsinvandring.
 Mikael Byström, docent och universitetslektor, Histo-
riska institutionen, Uppsala universitet. Har publicerat 
flertal artiklar och två böcker om svensk flyktingpolitik 
i ett historiskt perspektiv. Hans senaste monografi är 
Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med 
flyktingar i andra världskrigets tid (2012).
 Pär Frohnert, docent och universitetslektor, Historiska 
institutionen, Stockholms universitet. Forskar f n kring 
svenska flyktinghjälporganisationer under 1930- och 
40-talen. Har medverkat i projektet Förintelsen i europe-
isk historiekultur med inriktning mot press och skolböcker 
i Västtyskland/Tyskland.

The seminar will be held in Swedish.

Textunderlag skickas ut på begäran (kontakta lina.
lorentz@socant.su.se).

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

4

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 16, 10.00-11.30, B658
Maya Ratnam, PhD candidate John Hopkins University
Title TBA

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 
received much less attention. Asylum 
seekers and undocumented 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 information on how long they 
have to wait or what exactly they have to do to get their 
documents makes migrants’ lives unpredictable and re-
sults 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-

mailto:hege.leivestad%40socant.su.se?subject=
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5

komsten.

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

Social Responsibility at a Distance: Caring, Parenting and 
Generation in Transnational Social Space
Stockholm Anthropology Roundtable
October 24-25, Kungstenen, Aula Magna, Stockholm 
University

In today’s globalized world human 
practices of  caring, parenting and 
generation are increasingly taking 
place in transnational social spa-
ces. Migrants engage in parenting 
despite prolonged periods abroad 
while sending economic remittances 
to family members and even close 
friends. In addition they are often 
expected to contribute to local com-
munity development through financial investments or 
in other ways taking responsibility for the community’s 
welfare and development. When retirees or the indepen-
dently wealthy from developed countries settle perma-
nently or seasonally abroad, an inverse care deficit or a 
new economy of care emerges to cater to those in need of 
care and medical support. Through Information and Com-
munications Technology (ICT) and faster economic remit-
tance systems, social networks and families have moved 
into a transnational social space where they also become 
reorganized as social units.
 Social responsibility at a distance will be organized 
around a series of panels that turn the spotlight on how 
self-imposed or assigned responsibilities are altered in the 
context of transnational migration or mobility, parti-
cularly in relation to different types of role divisions, such 
as parenthood or other close kinship social relationships 
within networks or local communities. The Roundtable 
will discuss, from an anthropological perspective, how 
different forms and practices of social responsibility are 
developed and reproduced. We have organized the discus-
sion about these research questions into three panels:

1. Long Distance Caring
2. Transnational Retirees and Changing Forms of Care
3. Techno Parents and Cyberkids

The first panel will mainly focus on the changing roles and 
practices in transnational families, for example, how pa-
renthood, childhood and intimacy are shaped by transna-
tionalization. The second panel will focus mainly on care 
and other kind of social services in situations when older 
people migrate or approach old age away from conventio-
nal services and practices of caring. Both panels will have 
an interest in the way diasporas are assuming respon-
sibility by developing collective practices or services for 
migrants. Finally, the third panel will discuss the use of ICT 
practices in the context of responsibility in transnational 
social spaces. How do people use new technologies when 
practicing their social responsibilities and what impact do 
these have on people’s everyday life?
 The Stockholm Anthropology Roundtable is devoted to 
short interventions by a dozen presenters who will give a 
short talk or statement which links to the panel’s research 
topic. In conversation with the other presentations the 
researcher’s statement should serve as an input for in-
tense and fruitful discussions with the audience with the 
expressed intention of expanding the knowledge of the 
field while inspiring future research.

Invited speakers and discussants:
•	 Alistair Hunter
•	 Anna Gavanas
•	 Karen O’Reilly
•	 Caroline Oliver
•	 Elizabeth Frantz
•	 Karen Fog Olwig
•	 Karsten Paerregaard
•	 Gladis Aguirre Vidal
•	 Deirdre McKay
•	 Jason Cabanes
•	 Mihaela Nedelcu
•	 Rebecca King O´Riain

Organisers:
The Department of Social Anthropology
Erik Olsson, Johan Lindquist, Annika Rabo

Note that due to space restrictions, there is limited 
seating space available. Therefore seats are available on 
a first come, first served basis. Please send an email to 
Lina.Lorentz@socant.su.se if you would like to attend the 
Roundtable.

Find out more.

Socialantropologiska institutionens konferensresebidrag
Sista ansökningsdag: 22 september

Regler: Medel får sökas för aktivt deltagande, vilket 
avser framläggande av ett papper eller liknande. Dessa 
medel är i första hand avsedda för lärare som tjänstgör 
i institutionens forskarutbildning eller grundutbildning. 
Lärare som har anställning men långsiktigt, d v s under 
minst ett år, men inte uppehåller denna ingår inte i den 
kategori medlen i första hand är avsedda för. Lärare som 

mailto:Lina.Lorentz%40socant.su.se?subject=
http://www.socant.su.se/om-oss/evenemang/social-responsibility-at-a-distance-caring-parenting-and-generation-in-transnational-social-space-1.201999
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har tillgång till motsvarande medel genom projekt (där 
konferensmedel är en post i budgeten – dock inte om hela 
medlen utgör lön) eller annan verksamhet förutsätts i 
första hand använda sig av dessa.
 Om det framgår att efterfrågan på medel från nämnda 
lärarkategori under ett budgetår inte tar i anspråk hela 
det budgeterade beloppet kan medel i andra hand sökas 
av såväl institutionens doktorander som forskare med 
extern finansiering som administreras av institutionen. 

Av budgetskäl begränsas bidragen till högst ett per person 
och budgetår. 
 Konferensbidrag avser resekostnad, hotell och konfe-
rensavgift. Ansökan skall vara högst en sida och skall i 
punktform ta upp:
•	 resekostnader
•	 hotellkostnader
•	 konferensavgift
•	 redovisning av varför projektmedel inte kunnat finan-

siera konferensdeltagande (gäller externfinansierade 
forskare)

•	 kopia av bekräftelse att konferensbidraget formellt 
accepterats av konferensarrangören

Maila ansökan till Institutionsstyrelsens sekreterare, Peter 
Skoglund, senast 22 september.

mailto:peter.skoglund%40socant.su.se?subject=
mailto:peter.skoglund%40socant.su.se?subject=


All upcoming seminars and events in brief

7

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
2014-10-16 Maya Ratnam
2014-10-20 Paolo Favero
2014-10-21 Ingemar Grandin
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
2014-11-11 Alice Elliot
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.

Kommunikationsutbildning för forskare

Universitetets forskare kan nu anmäla sig till en utbildning 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 kol-
leger. 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 önskemål. Från 
och med hösten 2014 återkommer modulerna terminsvis och 
erbjuder på så sätt tillfällen till kompetensutveckling över tid.  
 Deltagarnas aktiva medverkan och exempel från olika delar 
av universitetet är viktiga beståndsdelar i utbildningsmodu-
lerna. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat, först till kvarn 
gäller.
 Bland de medverkande märks Vetenskapsradions chef Ulrika 
Björkstén och från universitetet miljökemisten Åke Bergman 
och statsvetaren Jenny Madestam. Kommunikationsavdelning-
en medverkar i samtliga moduler. 

För mer information och anmälan.
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Tyck till om forskningens framtid!

Vetenskapsrådet har inlett en genomgripande översyn 
och kartläggning för att beskriva tillståndet för svensk 
forskning idag och den närmaste framtiden. Senast ett 
liknande arbete gjordes var 2011. Under våren och som-
maren 2014 har ett omfattande arbete bedrivits med 
att ta fram översikter om de forskningsområden och 
infrastrukturer som VR:s ämnesråd, råd och kommittéer 
ansvarar för.
 Översikterna blir klara hösten 2014 och beskriver det 
nuvarande tillståndet inom respektive område och ger 
en prognos för utvecklingen de närmaste 5-10 åren. Nu 
under hösten 2014 presenteras de i webbforum på VR:s 
webbplats för att ge forskarsamhället möjlighet att lämna 
synpunkter.
 Webbforum för naturvetenskap och teknikvetenskap 
har redan öppnat och andra vetenskapsområden kommer 
att öppna sina webbforum inom kort.

För mer information. 

Testperiod på Academic Video Online

Biblioteket har en testperiod fram till 7 december på Aca-
demic Video Online från Alexander Street Press, som även 
omfattar ett antal individuella kollektioner. Du får tillgång 
till 40 000 videor inom flera olika ämnesdiscipliner, exem-
pelvis historia, dans, konst, antropologi, etnografi, mode, 
film, ekonomi, miljö, media, psykologi, språk.

För mer information.

SND arrangerar workshops för doktorander och forskare

Svensk nationell datatjänst arrangerar i höst följande två 
event för doktorander och forskare:
Måndag 10 november. SND Doktorandnätverksträff som 
fokuserar på centrala frågor kring forskningsdata.
Tisdag 11 november. SND Nationell forskarworkshop med 
fokus på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggö-
rande av forskningsmaterial.

För mer information.

Stress management for English speaking PhD students

Are you a PhD student? Do you feel stressed in your work? 
You are not alone.
 Stockholm University in cooperation with Avonova 
Hälsa AB offers a brief course in stress management for 
English speaking PhD students employed by the Uni-
versity. The course teaches practical advice about stress 
management and relaxation techniques.
 The course includes advice on sleep, relaxation, reco-
very behaviors, prioritizing, procrastination and assertive 
communication, as well as discussions about the work 
environment for PhD students. A CBT perspective is used 
throughout the course, with focus on behavior change. 
 The course is led by psychologist Martin Hedqvist and 
physiotherapist Anneli Sax.
 The course includes 5 group meetings on Wednesdays 
at 10:00 am–12:00 am. Starting date is 1st of October and 
it ends on the 26th of November.

Find out more.

Läs Stockholms universitetsbibliotek tidskrifter med 
BrowZine

Med BrowZine kan du läsa Stockholms universitetsbiblio-
teks tidskrifter på din surfplatta eller smartphone.
 BrowZine är en tidskriftstjänst i form av en app som är 
kopplad till bibliotekets prenumerationer. Du kan här söka 
bland de flesta av våra tidskrifter, efter ämne eller titel, 
och sedan spara och läsa dina favorittidskrifter och artik-
lar, så länge du är knuten till Stockholms universitet.
 Med BrowZine får du:
•	 De flesta tidskrifter som biblioteket har en digital 

mailto:Anders.Clarh%C3%A4ll%40su.se?subject=
mailto:Anders.Clarh%C3%A4ll%40su.se?subject=
http://www.su.se/medarbetare/personal/kompetens-ledarutveckling/kommunikations-utbildningar/f%C3%B6r-forskare
http://www.vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/forskningensframtid.4.7e727b6e141e9ed702bedb8.html
http://www.sub.su.se/start/nyheter/blogg/2014/september/testperiod-pa-academic-video-online/
http://snd.gu.se/sv
http://www.su.se/english/staff-info/personnel/working-environment-health/stress-management-for-english-speaking-phd-students-1.201904


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.
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prenumeration på i ett format anpassat för surfplat-
tor och iphone.

•	 Ett stort antal Open access-tidskrifter.
•	 En egen bokhylla med dina favorittidskrifter.
•	 Alerts när nya nummer är tillgängliga.
•	 Möjlighet att spara och exportera artiklar.
•	 Koll på vilka artiklar som du läst.
•	 Möjlighet att enkelt öppna artiklarna i andra läs- och 

referenshanteringsprogram, t.ex. EndNote, Mendeley, 
Notability, Box och Dropbox.

Ladda ner BrowZine från App Store eller Google Play på 
din surfplatta eller smartphone. Under Settings skriver du 
in Stockholm University Library och loggar sedan in med 
ditt SU-konto.

För mer information.

Dags för bluffmail igen

IT-avdelningen varnar igen för bedrägeriförsök via e-
post. Var mycket vaksam på e-postmeddelanden där du 
ombeds klicka på en länk för att uppdatera ditt konto, 
lösenord eller liknande, då detta troligen handlar om sk 
nätfiske/phishing.

För mer information. 

Funktion för stöd och rådgivning kring registerbaserad 
forskning

Ledningskansliet ska i samråd med Avdelningen för forsk-
ningsservice inrätta och ansvara för en funktion för stöd 
och rådgivning kring registerbaserad forskning (enligt 
beslut med Dnr SU FV-1.1.2-0764-14).
 Registerbaserad forskning är ett område i förändring. 
Behovet av stöd, främst juridiskt, hos berörda forskare är 
stort. Juridiken inom området är i dagsläget svårtillgänglig 
och pågående förändringsarbete behöver följas kontinu-
erligt och uppmärksamt för att universitetet ska kunna 
hålla sig uppdaterat om nuläget. Tillfrågade forskare vid 
universitetet har samtliga uttryckt stort behov av råd och 
stöd. Det finns även behov av informations- och utbild-
ningsinsatser beträffande hantering av forskningsmate-
rial, främst forskningsdata, äganderätten till detta och 
de lagliga kraven på bevarande och tillgängliggörande, 
särskilt vad avser open access till data. Detta har stora 
beröringspunkter med registerbaserad forskning.
 Mot bakgrund av beskrivna behov i Utredning om 
hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet, 
etikfrågor samt registerbaserad forskning vid Stockholms 
universitet bör en funktion för stöd och rådgivning kring 
registerbaserad forskning inrättas vid Ledningskansliet. 
Funktionen bör också ansvara för kontinuerlig informa-
tion och utbildning samt bevakning av området. I funktio-
nen bör ingå juridisk kompetens, men det är också viktigt 
att ha en bredare förståelse för och kompetens kring de 
relativt komplexa vetenskapliga frågeställningar som kan 

uppstå. Då Avdelningen för forskningsservice har uppar-
betade kontakter med, och förtroende från, universitetets 
forskare bör funktionen utvecklas i ett nära samarbete 
mellan den juridiska kompetensen vid Ledningskansliet 
och den kompetens och de erfarenheter som finns vid 
Avdelningen för forskningsservice.

Företagshälsan i Frescati

Drop-in-mottagningen är öppen på tisdagar kl. 08.00–
12.00 och torsdagar kl. 12.00–16.00 i B 4117 i Södra huset 
(ligger mellan B- och C-husen), Frescati.
 Företagssköterskan finns då tillgänglig för rådgivning, 
stödsamtal, blodtryckskontroller och »drop-in-verksam-
het«.
 För telefonrådgivning av företagssköterska gäller i 
första hand tfn 08-120 124 46. Det går också bra att kon-
takta receptionen på Danderydsmottagningen, tfn 08-120 
124 40.
 Öppen mottagning hos sjukgymnast finns också på 
drop-in-mottagningen på torsdagar kl. 13.00–14.00. Då 
kan man komma för en kort konsultation/rådgivning och 
för planering framåt. Ansvarig sjukgymnast och ergonom: 
Susanne Bergdahl.

För mer information. 

Sök lärarutbyte genom Erasmus+ för läsåret 2014/15

Som lärare vid Stockholms universitet har du möjligheten 
att få bidrag till att undervisa vid ett europeiskt univer-
sitet genom Erasmus+ (EU:s nya program för att främja 
internationellt samarbete kring utbildning). Utbytet ger 
dig chansen att träffa kollegor och ta del av andra under-
visningskulturer och pedagogiska metoder. Ta chansen att 
utvecklas både yrkesmässigt och personligt!
 Ett lärarutbyte innehåller minst 8 undervisningstim-
mar och pågår minst 2 dagar upp till 2 månader. Som 
undervisning räknas all typ av undervisning av studenter 
på grund-, avancerad- och forskarnivå genom till exempel 
föreläsningar, seminarier, individuell handledning eller 
examination. För att kunna söka måste det finnas ett 
giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) och du 
måste också ha fått klartecken från ansvarig person på 
din institution om deltagande i mobiliteten då eventuella 
överskjutande kostnader betalas av institutionen. Det 
finns särskilda medel att söka för lärare med funktions-
hinder.
 Sista ansökningsdatum: Löpande ansökan fram till den 
1 april 2015.

För mer information. 

http://www.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar
http://www.sub.su.se/start/nyheter/blogg/2014/september/browzine/
http://www.su.se/medarbetare/it/it-nyheter/dags-f%25C3%25B6r-bluffmail-igen-1.202859
http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmilj%C3%B6-h%C3%A4lsa/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsan-i-frescati-1.3527
http://www.su.se/medarbetare/personal/internationellt-utbyte/l%C3%A4rarmobilitet/l%C3%A4rarmobilitet-genom-erasmus-1.3611


Medarbetarwebben & andra informationskanaler

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

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.

Tools for visual identity now in English

In August 2013, the University’s employees gained access 
to the “Tools for visual identity”. We can now declare this 
a success with 2,200 users and more than 2,300 creations 
in the production tool. One year later, we are launching 
a few major updates. Most of the updates affect the 
production tool, such as automatic clearing and an English 
version of the tool and the Getting Started document.

Find out more.

http://www.su.se/medarbetare/
http://www.facebook.com/stockholmsuniversitet
http://www.facebook.com/stockholmsuniversitetsbibliotek
http://www.facebook.com/SverigesAntropologiforbundsant
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/
http://www.su.se/medarbetare/personal/anstallningsvillkor/service-for-internationell-personal/gastforskarbostader
http://www.su.se/english/staff-info/2.280/tools-for-visual-identity-now-in-english-1.202996


Current applications, grants, calls, vacancies 

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

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning utlyser 
medel från Systembolagets råd för alkoholforskning. I årets 
ansökningsomgång prioriteras i första hand samhällsveten-
skaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning. 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. 

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 concentrate on their own 
research interests, free from the teaching 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 applica-
tions and nominations. However, the programme has to be 
planned with long lead times. Thus applications and nomina-
tions 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 belä-
get nära Stockholms centrum och Universitetet, Karolinska 
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 forskare 
anländer till Sverige eller inom sex månader efter ankomsttill-
fället.
 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.

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 viltförvalt-
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Forte - Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 
2020 

Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att 
delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och inno-
vationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområ-
den. Bidraget söks löpande.
 Ett viktigt mål för Forte är att stimulera svenskt delta-
gande i europeiskt och internationellt forskningssamar-
bete och att med olika åtgärder främja det internationella 
forskningsutbytet.
 Som ett led i detta arbete har Forte beslutat att även 
fortsättningsvis utlysa bidrag för planering av EU-ansök-
ningar inom EU:s forsknings-och innovationsprogram 
Horizon 2020. Bidragen är riktade till forskare som avser 
delta i en forskningsansökan inom Fortes ansvarsområ-
den, som koordinator eller ledande partner. Bidraget är ett 
engångsanslag.
 Ansökan kan skickas in löpande men skall vara regist-
rerad och inkommen senast två månader före den av EU 
bestämda sista ansökningsdagen för respektive utlysning. 
Ansökningarna bereds inom Fortes kansli. Beslut fattas av 
Fortes huvudsekreterare.

För mer information. 

Magnus Bergvalls Stiftelse utlyser forskningsanslag
Sista ansökningsdag: 15 september 

Stiftelsen lämnar anslag till svenska vetenskapliga och 
kulturella institutioner samt till enskilda forskare med 
svenskt medborgarskap. Anslag beviljas endast i undan-
tagsfall till odisputerade forskare. Anslagen varierar i 
storlek mellan SEK5,000 och SEK100,000.

För mer information.

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/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.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Planeringsbidrag-for-EU-projekt/
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/magnus-bergvalls-stiftelse-utlyser-forskningsanslag-1.201580


ningen, från en- till flerartsförvaltning, samt framtidens vilt-
förvaltning. 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 professor level
The University of Basel, Switzerland
Deadline: September 15

We are seeking candidates with an internationally recognised 
research and teaching record in social or cultural anthropology 
or a neighbouring discipline. The candidate should be speciali-
zed 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 collaborate with collea-
gues 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 archi-
tectural 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 anthropology, 
African Studies, sociology or neighbouring disciplines. Teaching 
experience to support research and Master-level students is 
expected. Experience in empirical research is a desideratum.
 Responsibilities include teaching duties, student supervision 
and support, Master degree examinations, involvement in the 
research groups, and limited administrative tasks. Rank and sa-
lary will be commensurate with qualifications and experience.
 The position will begin August 1, 2015. 

Find out more.

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 personligt 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 ytterligare 
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 oktober.

För mer information. 

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 utställningar 
bland annat, som har betydelse för Stockholm och stockholma-
re. Projekt skall vara angeläget för Stockholm och att kunskap 
saknas därom eller behöver kompletteras.
 Bidrag kan sökas av såväl enskilda individer som grupper 
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 forsknings-
bidrag
Sista ansökningsdag: 15 september

Syftet är att finansiellt stödja socialt inriktad barn- och ung-
domsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring 
utsatta barn och ungdomar, till exempel barn i samhällsvård, 
barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov 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 forskningsan-
slag.
Sista ansökningsdag: 15 september

Anslagen syftar till att finansiellt stödja forskningsprojekt inom 
de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Person-
ligt forskningsstipendium kan utgå direkt till nydisputerad.

För mer information.
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http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/naturv%25C3%25A5rdsverket-utlyser-medel-ur-viltv%25C3%25A5rdsfonden-1.197820
http://kombi.jobs.ch/basic_kombi/display.php?aid=5890670&cat=121&oid=39709
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/samfundet-s-t-erik-utlyser-anslag-och-stipendier-1.197850
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


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

VINNOVAs program »Mobility for Growth« förstärker möjlig-
heterna till forskarmeritering genom finansiering av internatio-
nell 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 organisa-
tion

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

 Man kan även söka planeringsbidrag för att besöka lämpliga 
organisationer för att på plats diskutera samarbetet och förbe-
reda ansökan om fullständigt projekt.
 Programmet medger stora möjligheter till strategisk utveck-
ling av forskare, avancerad teknisk utvecklingspersonal eller 
strategisk rekrytering av internationella forskare. Själva pro-
jektverksamheten är tänkt att ske inom ramen för ett interna-
tionellt samarbetsprojekt. Projekten kan genomföras med stor 
flexibilitet utifrån behov och förutsättningar. Planeringsbidrag 
om högst 50 000 kronor kan sökas löpande.

För mer information. 

Vinnova inbjuder ansökningar till strategiska innovationsom-
råden inom svenska styrkeområden
Utlysningen sker i två steg: En skiss ska skickas in senast den 
22 september 2014; ansökan ska kompletteras senast 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 kompetens, kunskap, tek-
nik- och tjänsteutveckling. Syftet med satsningen är att skapa 
förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hitta 
hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Tanken är 
att näringslivet, offentlig sektor och akademi ska samverka 
för gemensamma prioriteringar av investeringar i forskning, 
utveckling och innovation och därigenom förstärka varandra.
 Branschorganisationer, institut, företag eller akademiska 
institutioner som har förtroendet att nationellt representera 
innovationsområdets viktiga aktörer är välkomna att ansköka.
 Den reserverade budgeten kommer att kunna omfatta mel-
lan 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.
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Institutleder ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet
Sista ansökningsdag: 23 september

Kunne du tænke dig en attraktiv og udfordrende lederstil-
ling i et inspirerende miljø? 
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet, søger institutleder ved Institut for Antropo-
logi pr. 1. januar 2015. Instituttet er beskrevet på http://
antropologi.ku.dk/. 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet går spændende ud-
fordringer i møde i de kommende år med øget fokus på in-
ternationalisering, tværdisciplinært samarbejde samt ikke 
mindst kvalitetssikring – og udvikling af kerneydelserne: 
Uddannelse og forskning. Der skal sættes øget fokus på 
studiemiljø og studieeffektivitet og på omverdensrelatio-
nerne. 
 Det er institutlederens opgave at arbejde for at realisere 
de udviklingsmål, der er fastsat i universitetets og fakulte-
tets strategiplaner, se http://rektorat.ku.dk/strategi/ og 
http://samf.ku.dk/fakultetet/strategi/. 
 Institutlederen skal sætte en tydelig retning for at 
styrke og udvikle den faglige kvalitet og profil i kerney-
delserne. Der skal sættes fokus på at styrke beskæfti-
gelsesmulighederne for kandidaterne i Antropologi. Den 
internationale profil skal skærpes yderligere, det interdis-
ciplinære samarbejde skal videreudvikles, beslutninger 
implementeres effektivt, og der skal videreføres et godt 
samarbejde med alle medarbejdere og ledelseskolleger. 
 Institutlederen indgår i ledelsesgruppen på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, der består af dekanen, 
prodekaner, fakultetsdirektøren og institutlederne. 
Institutlederen refererer til dekanen og er ansvarlig for 
den samlede ledelse af instituttet og den overordnede 
udvikling af instituttet. 
 Institutlederen skal 
•	 sikre høj kvalitet, fremdrift og sammenhæng i 

instituttets forskning, undervisning og servicefunk-
tioner 

•	 udvikle instituttets forsknings-, undervisnings- og 
formidlingsstrategier og instituttets omverdensrela-
tioner 

•	 sikre et godt arbejds-, forsknings og uddannelsesmiljø 
baseret på åben dialog 

•	 forvalte instituttets ressourcer inden for de tildelte 
rammer 

•	 udøve personaleledelse og – udvikling, herunder have 
fokus på instituttet som en attraktiv arbejdsplads 

Ansøger kan udtrykke ønske om at opretholde en funk-
tion som aktiv forsker/underviser. 

För mer information. 

VR utlyser bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom hu-
maniora och samhällsvetenskap
Sista ansökningsdag: 24 september 

I syfte att främja maximal spridning av resultaten av kva-

http://www.vinnova.se/en/Our-acitivities/Innovativeness-of-specific-target-groups/The-Knowledge-Triangle/Mobility-for-Growth/
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
http://antropologi.ku.dk/
http://antropologi.ku.dk/
http://rektorat.ku.dk/strategi/
http://samf.ku.dk/fakultetet/strategi/
http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/ledelse/?show=681879


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.

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. Syftet 
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 Southern 
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.
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Riksbankens Jubileumsfond: Flexit
Sista ansökningsdag: 29 september

Flexit är ett forskningsprogram där Stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond (RJ) för samman företag/organisatio-
ner (F/O) med humanistiska och samhällsvetenskapliga 
forskare. Anställningen sträcker sig över tre år, två år på 
ett företag eller en organisation och ett tredje år på ett 
lärosäte.

För mer information.

Postdoktor vid Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik
Sista ansökningsdag: 30 september

Stockholms universitet utlyser en anställning som post-
doktor med placering vid Centrum för de samhällsveten-
skapliga ämnenas didaktik (CeSam). Forskning vid CeSam 
fokuserar på undervisning och lärande i de samhällsve-
tenskapliga ämnena samt kultur- och naturgeografi på 
universitetsnivå. Vidare rör forskningen ämnena samhälls-
kunskap och geografi i grund- och gymnasieskolan samt 
’samhällsorienterande ämnen’ (SO) i grundskolan. Mer 
information om CeSam finns på: www.cesam.su.se.
 Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i 
huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexa-
men eller har en utländsk examen som bedöms motsvara 
doktorsexamen.
 Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningsti-
dens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexa-
men ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund 

lificerad humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
ger Vetenskapsrådet stöd till svenska tidskrifter av högsta 
vetenskapliga kvalitet vilka främjar förnyelse inom forsk-
ningsområdet. Stödet ges till nationellt och internationellt 
inriktade tidskrifter, medan lokalt orienterade tidskrifter 
inte finansieras av Vetenskapsrådet.

För mer information.

http://www.isv.liu.se/remeso?l=sv
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/myndigheten-f%C3%B6r-samh%C3%A4llsskydd-och-beredskap-inbjuder-ans%C3%B6kningar-om-postdoktoralt-st%C3%B6d-1.201668
mailto:jsas%40stoneman.karoo.co.uk?subject=
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/riksbankens-jubileumsfond-flexit-1.201860
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/vr-utlyser-bidrag-f%25C3%25B6r-vetenskapliga-tidskrifter-inom-humaniora-och-samh%25C3%25A4llsvetenskap-1.201649


Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Syftet med programmet Joint Brazilian-Swedish Research Col-
laboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning 
genom etablering och utveckling av internationella samarbe-
ten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig 
kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksam-
het. 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 brasili-
ansk part.  
 STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbets-
mönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående 
samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömse-
sidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en 
riktning.

För mer information.

Korea-Sweden Research Cooperation Programme
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Syftet med programmet Korea-Sweden Research Cooperation 
Programme är att stärka svensk forskning och högre utbildning 
genom etablering och utveckling av internationella samarbe-
ten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig 
kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksam-
het.
 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 forskare 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 använ-
das för mobilitet, vistelser utomlands och utländska forskares 
vistelser i Sverige. Sökande ska vara tillsvidareanställd vid 
universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Forskare 
med tidsbegränsad tillsvidareanställning som t.ex. forskarassis-
tent 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. Sö-
kande 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 scholarships is to 
facilitate use of our library, which is focused on contemporary 
Africa and Social Sciences. Both scholarships 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 centrally located hostel.

Find out more. 
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av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtro-
endeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra 
liknande omständigheter.
 Sökande ska vid tillträde till anställningen ha tagit ut sin 
doktorsexamen och i sitt avhandlingsarbete eller i annan 
forskning arbetat med frågor med relevans för undervis-
ning och lärande.
 Anställningen gäller i två år och avser heltid bestående 
av 80 procent forskning och 20 procent undervisning. 
Tillträde snarast efter överenskommelse.

För mer information.

Researcher and project grants in humanities, social sci-
ences and environmental and artistic research
Deadline: September 30

Application period for Kone Foundation grants begins 
on 1 August and ends on 30 September. These support 
research in the fields of humanities, social sciences, and 
environmental and artistic research, although they are 
generally not available for research in the fields of educa-
tion, psychology, theology, law or economics without a 
cross-disciplinary dimension. The following grants are 
available to support fulltime work:
•	 project grants support one or more investigators and 

their supervisor with projects of several years’ dura-
tion;

•	 doctoral researcher grants, worth €2,300 per month 
for up to four years, with priority given to candidates 
whose research fields have no PhD programmes in 
Finland;

•	 postdoctoral research grants, worth €2,600 per 
month for up to three years;

•	 experienced researcher grants, worth €3,500 per 
month for up to three years, for researchers with 
significant amount of publications in addition to the 
doctoral thesis.

Find out more.

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.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/l%C3%A4rare-forskare/postdoktor-1.202665
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/researcher-and-project-grants-in-humanities-social-sciences-and-environmental-and-artistic-research-1.201922


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 ansökningar 
inom rådets alla ansvarsområden. Utlysningen avser kostnader 
relaterade till anordnandet av konferenser eller workshops 
(möten). 
 Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning 
och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också 
att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsre-
sultat samt till popularisering av den forskning som finansieras 
av rådet.
 Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsom-
råden. Utlysningen avser kostnader relaterade till anordnandet 
av konferenser eller workshops (möten). Mötet måste hålla hög 
vetenskaplig kvalitet, vilken ska säkerställas 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 organisations-
kostnader (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 informationsprojekt. 
Formas välkomnar informationsprojekt där ämne och kommu-
nikationskanal är i fokus inom rådets alla ansvarsområden. 
 Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning 
och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också 
att ansvara för kommunikation om forskning och forsknings-
resultat samt till popularisering av den forskning som Formas 
stöder.
 Formas välkomnar informationsprojekt där ämne och kom-
munikationskanal är i fokus inom rådets alla ansvarsområden. 
Inkommen ansökan ska tydligt beskriva:
•	 Valet av ämne och varför det är angeläget
•	 På vilket sätt projektet anknyter till Formas ämnesområ-

den
•	 Valet av målgrupp(er) och kanal för kommunikationsinsat-

sen
•	 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 presenta-
tion av det valda ämnet, som en djupgående diskussion av va-
let av kommunikationskanal och varför 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 
projektbudgeten ska presenteras, inte bara den del som ansöks 
om från Formas.

För mer information.
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Wenner-Gren Stiftelserna - Gästföreläsaranslag  
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare 
eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gäst-
föreläsare.  
 Den inbjudande forskaren eller institutionen. För inbju-
dan av utländska forskare till symposier/konferenser hän-
visas till ansökningstillfällen 10 mars respektive 1 oktober 
(se »Externa symposier«). 
 Ansökan kan göras när som helst under året dock se-
nast 1 månad före dagen för den föreläsning som ansökan 
avser. Besked om utdelning kan som regel ges inom 14 
dagar. Sänds ansökan in under sommaren tar det dock 
längre tid att få svar på ansökan, ca 6-8 veckor.

För mer information.

Wenner-Gren Stiftelserna - Reseanslag
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands 
för deltagande i internationella kongresser, symposier, 
workshops och kurser. Medel ges inte för forskningsvistel-
ser utomlands.  
 Svensk forskare som vid ansökningstillfället avlagt 
doktorsexamen, inte fyllt 40 år och är verksam inom 
landet kan söka, samt utländsk disputerad forskare som 
vid ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och 
inte fyllt 40 år.  
 Stipendierna kan sökas två gånger om året nämligen 
10 mars för resor 1 juli innevarande år - 30 juni nästkom-
mande år, och 1 oktober för resor 1 januari - 31 december 
nästkommande år. 
 Besked om bidrag lämnas som regel inom två månader 
efter ansökningstidens utgång.  

För mer information.

Wenner-Gren Stiftelserna - Sabbatsstipendier  
Sista ansökningsdag: 1 oktober

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior 
forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk veten-
skaplig institution. 
 Svensk medborgare, eller utländsk medborgare med 
permanent uppehållstillstånd i Sverige kan söka. Sökan-
den skall ha avlagt doktorsexamen tidigare är fem år före 
ansökningstillfället. 
 När som helst under året dock senast 3 månader före 
dagen då den planerade utlandsvistelsen planeras starta. 
Besked om utdelning kan som regel ges inom tre måna-
der.
 OBSERVERA att för vistelser från och med 1 januari 

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/utlysning-om-medel-for-anordnande-av-konferenser-och-workshops
http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/utlysning-om-medel-for-informationsprojekt
http://www.swgc.org/gastforelasaranslag.aspx
http://www.swgc.org/reseanslag.aspx


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. 

Intersectional perspectives on science and science education
Deadline: October 15

Organized by: Centre for Gender Research, Uppsala University, 
together with Department of Science and Mathematics Educa-
tion, 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 interrelated, 
and how they shape each other in dynamic and complex 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 Hara-
way, 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 iden-
tity 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 between 
Gender Studies Units and doctoral programmes at Linköping 
University (host university) and fifteen other Swedish Universi-
ties and international partners.
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2015 ska ansökan vara inne före 1 oktober 2014. Därefter 
gäller 10 mars och 1 oktober som sista ansökningsdag 
(dvs. ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 mars kl. 
16:00 eller 1 oktober kl. 16:00).
 Stipendierna beviljas för en tid av lägst 3 och högst 12 
månader. De är avsedda att utgöra en ersättning för de 
merkostnader som stipendiaterna ådrar sig genom dubbel 
bosättning, sjukförsäkring, skolavgifter för barn etc under 
utlandsvistelsen. Stipendiet kan 
inte förlängas eller komplettera stipendium från annan 
finansiär om utlandsvistelsen blir längre än 12 månader.

För mer information. 

Wenner-Gren Stiftelserna - Wenner-Gren Symposier  

Wenner-Gren Stiftelserna finansierar och organiserar ett 
begränsat antal vetenskapliga symposier varje år.  
 Antalet inbjudna utländska föreläsare kan uppgå till 
högst 30 st. Totala antalet deltagare är vanligen 50-100. 
Symposiernas längd är vanligtvis 2-3 dagar.  
 Initiativ till symposierna tages av enskilda forskare, som 
är beredda att medverka i den vetenskapliga utformning-
en. Initiativtagaren tar direktkontakt med vetenskapsse-
kreteraren.  
 Planeringstiden för ett Wenner-Gren symposium är i 
regel 1 till 2 år.

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.swgc.org/sabbatsstipendier.aspx
http://www.swgc.org/symposier.aspx


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.
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PhD Research Fellowship - preventing radicalization in 
Scandinavia
Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
Deadline: October 19

The PhD Research Fellowship will contribute to the NFR 
funded research project “Searching the unknown: discour-
ses and effects of preventing radicalization in Scandina-
via” (RADISKAN).
 In this call we are seeking a PhD fellow to carry out a 
sub-study within the larger interdisciplinary research pro-
ject RADISKAN, led by FFI (Norwegian Defense Research 
Establishment). The project is a collaboration between 
researchers from FFI, Fafo-Institute for Applied Internatio-
nal Studies, and the University of Aarhus, and funded by 
the Norwegian Research Council’s program SAMRISK II.
 Preferably starting date January 2015 and ending De-
cember 2017.
 RADISKAN focuses on the Scandinavian countries’ ef-
fort against radicalization and violent extremism. Taking 
the three national action plans against radicalization as 
point of departure, we ask what discourses on what levels 
inform preventive actions and how they impact ‘suspect 
communities’ and society at large. Given little detailed 

knowledge about the form and extend of radicalization 
and successful counter-radicalization measures, the pro-
ject will explore how categories of potentially ‘vulnerable’ 
individuals and groups are created - and  how this further-
more impact levels of trust and distrust within society 
and within different groups.
 Discourses of radicalization will serve as threads and 
conjunction, which interlink the two main fields of the 
project’s investigation: 
•	 Discourses and ideas of radicalization and the crea-

tion of potential target groups; 
•	 The impact of targeting certain groups on these 

groups and the individuals. 
 Comparative, ethnographic research will take place in 
Danish, Swedish and Norwegian communities.
 The successful PhD candidate will conduct one of the 
project’s sub-studies, a local-level ethnographic study in 
Sweden. Taking the Swedish action plan “Safeguarding 
democracy against violence-promoting extremism” (2011) 
as point of departure the candidate is expected to develop 
an empirically based, multi-sited research proposal which 
deal with the projects two main fields of investigation; 
•	 The creation of potential target groups and 
•	 The impact of targeting certain groups. 
 There is scope for the applicant to develop both the 
theoretical and methodological content of this sub-study. 
The applicant is expected to conduct 6 to 12 months of 
ethnographic fieldwork.
 The person appointed will be based at FFI. Appointment 
is provisional on acceptance to the PhD training program 
at a Norwegian University. The successful PhD candidate 
is expected to participate in the research training program 
organized by the Faculty of Humanities, Social Sciences 
or the Faculty of Law, and must engage in the designated 
research activities on a full-time basis. The purpose of 
the PhD Research Fellowship is research training leading 
to the successful completion of a doctoral thesis (mo-
nograph or articles-based) to be defended at a public 
defense for the degree of PhD. 

Find out more.

Planeringsanslag: Anslag till forskning om samhällets 
kunskapsförsörjning 
Sista ansökningsdag: 21 oktober

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser planeringsanslag 
för forskning om samhällets kunskapsförsörjning. Avsik-
ten är att i slutet av 2014 och i samarbete med flera andra 
forskningsfinansiärer utlysa fullständiga, fleråriga anslag.
 RJ har, tillsammans med andra forskningsfinansiärer, 
identifierat en brist på oberoende, systematisk kunskap 
om samhällets kunskapsförsörjning, en brist vad gäl-
ler såväl grundforskning som policyrelevant forskning. 
Det finns behov av forskning inte endast om den högre 
utbildning och forskning som sker på universiteten utan 
också om den forskning som äger rum i näringsliv och i of-
fentlig sektor. Tillsammans har vi fört diskussioner om en 

mailto:kristina.lofstedt%40erg.su.se?subject=
mailto:kristina.lofstedt%40erg.su.se?subject=
mailto:hillevi.ganetz%40gender.su.se?subject=
mailto:hillevi.ganetz%40gender.su.se?subject=
mailto:jenny.sunden%40sh.se?subject=
http://ffi.easycruit.com/vacancy/1253235/12675%3Fiso%3Dno


Riksbankens Jubileumsfond
Två resestipendier
Sista ansökningsdag: 7 november

Riksbankens Jubileumsfond utlyser härmed två resestipendier 
om vardera 100 000 kronor. Nils-Eric Svenssons Fond ger möj-
lighet för yngre disputerade svenska forskare inom Riksbankens 
Jubileumsfonds verksamhetsområden att resa till och under 
kortare tid, ett riktmärke är 3–4 månader, vistas i en framstå-
ende 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 be-

söka, 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.
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RESA: Research School for Swedish Anthropology
Politics and Morality

Ph.D. course open to all Ph.D. students in Social Anthropo-
logy or related disciplines
Dates: 3-7 November 2014
Location: Lund
Course coordinator/Teaching: Steven Sampson and Avd. 
for Socialantropologi, LU
ECTS: 5p, evt. 7,5p
Contact: steven.sampson@soc.lu.se

The exercise of power is always grounded in some moral 
foundation. Moral projects are always political: they 
compel or push people to do something. The struggle for 
resources and control, what we call ‘politics’, is always 
about translating moral values into life. Power, politics 
and morality are inseparable. Many anthropologists disco-
ver this truism only too late in their research. We want to 
start early. The purpose of this Ph.D. course is to combine 
the anthropological study of power and politics with the 
study of morality: to build a political-moral anthropology. 
We will try to formulate a cultural study of power.
 To this end, we will read a variety of texts dealing with 
politically-based moral projects, and morally founded 
politics. Some of the texts will be older anthropological 
works on politics and power, while others will come from 
the newer work on ‘moral anthropology’. Some of the is-
sues to be discussed are: the ‘political field’ in anthropolo-
gy, the anthropological study of political systems in Africa 
and elsewhere, bureaucracy and administration, corrup-
tion and anticorruption, policy and policy anthropology, 
value-based political movements, NGOography and moral 
entrepreneurs, and studies in moral anthropology (Zigon, 
Heintz, Fassin, articles from t.x. recent Anthropological 
Theory). During the course, students will also have the 
chance to present their own fieldwork or projects from a 
politics as morality/morality as politics perspective.
 Requirements: active participation and presentation of 
texts, gives 5 ECTS. Optional paper submitted after the 
course, additional 2,5 ECTS, total 7,5 ECTS.
 Organization: course start Monday 3 Nov. kl 13.00, 
finish Friday 7 Nov. kl 12. Main teacher and coordinator is 
Steven Sampson, Socialantropologi, Lund. Other teachers 

Mellon Postdoctoral Fellowship
Deadline: November 13

The Mellon Postdoctoral Program encourages innovative 
teaching, enriches educational and research opportunities 
in the humanities, and fosters the career development of 
a select group of promising young scholars. Fully one-third 
of the Krieger School’s faculty is engaged in humanities 
departments, where scholarly and pedagogical excellence 
has been the standard since the university’s founding in 
1876.
 Each fellowship carries a departmental affiliation and 
the responsibility of teaching one course per semester. 
The initial stipend is $58,995 with an additional $2,000 
available for research and travel expenses. Health insu-
rance and a one-time moving allowance of $2,500 are also 
provided. Appointments are for one year, renewable for a 
second year.
 Humanities departments and an interdisciplinary com-
mittee of Krieger School faculty members will review 
applications and select fellows for 2015-16. Fellows will 

satsning i form av ett större forskningsprogram med ett 
antal forskningsprojekt som hålls samman av en särskild 
koordinator.
 Avsikten är att åstadkomma långvariga effekter inom 
forskningsfältet. Så snart beslutsprocesser hos övriga fi-
nansiärer är klara kommer besked om forskningsprogram-
mets utformning att lämnas på RJ:s hemsida. Detta sker i 
början av september 2014.
 För att underlätta planeringen av kvalificerade ansök-
ningar och nya samarbeten utlyser RJ i ett första steg 
planeringsanslag avsedda att användas för att förbereda 
ansökningar. Erhållet planeringsanslag är inte någon för-
utsättning för att söka det fullständiga anslaget. Deadline 
för planeringsanslaget är den 21 oktober kl. 16.00.

För mer information.

are staff from Lund with guest lecturers. Texts will be 
made available or provided. Some texts will have to be 
purchased. Students will be responsible for their own hou-
sing and expenses, but we can assist you. Contact Steven.
Sampson@soc.lu.se if you are interested. Further infor-
mation and bibliography will be sent later. All doktorander 
welcome.

Find out more.
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Initiation Grants
STINT

Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska univer-
sitets och högskolors konkurrens kraft genom utveckling av 
internationella relationer.
 Internationalisering av högre utbildning och forskning byg-
ger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland 
är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. 
För detta ändamål erbjuder STINT Initiation Grants. Initia-
tion Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som 
syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta 
internationella relationer.
 Ansökan kan lämnas fortlöpande under året. Vid följande 
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. Fullständig ansökan ska göras via 
STINTs elektroniska ansökningssystem.

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 ungdomars 
psykiska hälsa som omfattade totalt 50 miljoner kronor per år 
under 6 år. Inom ramen för detta forskningsprogram 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 psykiska hälsa sker inom 
många discipliner. Relationen mellan medicinska faktorer, 
exempelvis genetiska karakteristika, och psykisk hälsa är kom-
plex. 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 presta-

tionskraven och konkurrensen där, 
•	 levnadsvanor hos barnet själv och i dess närmiljö,
•	 fysisk miljö, bostadsförhållanden och samhällsplanering, 

liksom grön omsorg, sambandet med sociala och ekono-
miska faktorer.

 Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och innefatta några 
av områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturveten-
skap, 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, behovsorienterad 
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be selected based primarily on applicants’ scholarship 
and promise, as well as their abilities to fill research and 
teaching needs within the university’s humanities depart-
ments.
 Applicants should have completed the Ph.D. in one 
of the following fields: History, English, History of Art, 
Musicology, Classics, Anthropology, German and Romance 
Languages and Literatures, Philosophy, Comparative Lite-
rature, History of Science and Technology, Near Eastern 
Studies, no earlier than June 30, 2010 and no later than 
June 30, 2015.

Find out more.

RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och 
samhällsvetenskap 
Sista ansökningsdag: 1 december

RJ:s styrelse har beslutat avsätta 100 mkr till en Jubi-
leumssatsning.
 De samhälleliga och vetenskapliga utmaningar som vi 
i dag står inför förefaller vara mer omfattande än nå-
gonsin. Ofta är de globala till ursprung eller verkningar. 
Humaniora och samhällsvetenskap har väsentliga möjlig-
heter att bidra med perspektiv och lösningar på sådana 
problem. Därför fokuserar RJ genom Jubileumssatsningen 
på de komplexa forskningsfrågor som fyller kraven på att 
vara en nyckelfråga och utmaning för vetenskap och sam-
hälle. De sökande ska föreslå sådana frågor och motivera 
dem.
 För att framgångsrikt kunna bearbeta sådana nyck-
elfrågor krävs i allt större omfattning samverkan mel-
lan forskare från olika discipliner. Jubileumssatsningens 
disciplinära fokus ligger inom humaniora och samhälls-
vetenskap, men forskare från andra områden förväntas 
medverka. Eftersom utmaningarna ofta är globala till sin 
karaktär krävs därtill samarbete över nationsgränserna 
för att effektivt angripa forskningsfrågorna. Därför ska 
projekten inom Jubileumssatsningen inkludera minst en 
forskare från ett utländskt lärosäte.

 Jubileumssatsningen syftar till att göra det möjligt att 
arbeta i nya och kreativa konstellationer, att sammanföra 
de olika vetenskapliga kompetenser och övriga resurser 
som behövs för att åstadkomma betydelsefull integrativ 
forskning. De sökande ges full frihet att självständigt 
bestämma tema och utformning. Såväl empiriska un-
dersökningar som studier inriktade på metodik och teori 
välkomnas, liksom ansökningar som syftar till att åstad-
komma strukturella och organisatoriska nyheter.
 För att ge forskarna så goda villkor som möjligt att 
verka ges i Jubileumssatsningen större frihetsgrader än i 
RJ:s ordinarie stödformer. Kravet på att den sökande ska 
ha slutredovisat pågående RJ-anslag släpps. Forskande 
personal får ha upp till 100 procent forskningstid för varje 
år.
 RJ räknar med att finansiera åtta till tio forskargrupper. 
Därtill finns möjligheter till samfinansiering från lärosä-
tena, även om det inte är ett krav. RJ:s anslag kan därmed 
användas som ett kraftfullt och flexibelt instrument i 
lärosätenas utvecklingsarbete och för att pröva nya typer 
av relationer mellan finansiärer och forskningsutförare. 
Ett riktmärke för storleken på RJ:s anslag är 12 miljoner 
kronor. Överstigande kostnader förväntas berörda lärosä-
ten bidra med.
 Ansökningssystemet öppnas den 15 oktober, och 
ansökningarna ska vara RJ tillhanda senast den 1 decem-
ber 2014 kl. 16.00. Beslut om finansiering fattas senast i 
början av maj 2015.

För mer information.

http://www.stint.se/se/program/initiationgrants
http://krieger.jhu.edu/mellon/
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forskning, behandlingsforskning, preventions- och interven-
tionsforskning. Forskningsstödet ska leda till ny kunskapsupp-
byggnad och kunna ge stärkt innovationskraft 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. 

Riktad satsning – Hållbart samhällsbyggande 
Formas
Sista ansökningsdag: 19 februari 2015

Forskningsrådet Formas utlyser härmed 25 miljoner kronor per 
år i tre år (2015-2017) för forskning inom hållbart samhällsbyg-
gande, inriktat mot forskning om planering, byggande och 
förvaltning av den byggda miljön och innefattande samtliga 
skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, 
byggnader och anläggningar. Totalt omfattar utlysningen där-
med 75 miljoner kronor. Avsikten 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 inne-
fattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyg-
gelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och 
naturmiljö för att uppnå ökad social, kulturell, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten är att stärka samban-
den mellan hållbarhetsaspekterna. Ett hållbart samhällsbyg-
gande måste därför utgå från ett helhetsperspektiv och ta 
fasta på samtliga hållbarhetsbegreppets dimensioner. De 
stora utmaningar samhället står inför ställer oss inför behov 
av ökad samverkan mellan olika delsektorer och intressen 
inom samhällsbyggandets olika områden. Detta kräver också 
att forskningen om planering, byggande och stadsutveckling 
omfattar samverkan och en kombination av flera relevanta 
discipliner. Exempel på utmaningar som ställer nya krav på 
hållbart samhällsbyggande är: förväntade klimatförändringar, 
stora belastningar på miljön, resurseffektivitet, sociala om-
vandlingar 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 försörjningssys-
tem och en funktionell och energieffektiv bebyggelse, samt ett 
befintligt byggnadsbestånd 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, stads-
byggnad, stadsutveckling och livsmiljöer som om byggnader, 
bebyggelse, anläggningar samt byggande och förvaltning. 
Ansökningar inom utlysningen ska behandla frågeställningar 
som främjar och kritiskt studerar samhällsbyggandets utma-
ningar ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt 
perspektiv. Den föreslagna forskningen får gärna vara ämnesö-
vergripande och mångdisciplinär men kan också vara discipli-
när. 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 plane-
rings-, bygg- och bostadssektorn och intresseorganisationer. 
Samverkan mellan offentliga och privata aktörer och akademin 
där ny kunskap utvecklas ger förutsättningar 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 Samhällsbyggnad.

För mer information. 

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).
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 
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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.

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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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

September 17
Emiko Ochiai, Department of Sociology, Kyoto University: »The 
Transformation of the Intimate and the Public in European and 
Asian Modernity«

October 2
Torkild Lyngstad, Department of Sociology and Human Geo-
graphy, Oslo University: »Immigrant parents’ preferences for 
children’s sex: A register-based study of fertility behaviour in 
ten national-origin groups« Joint sociology-demography semi-
nar Note: on a Thursday.

October 8
David Pedulla, Department of Sociology, University of Texas at 
Austin: »Penalized or Protected? The Consequences of Non-
Standard Employment Histories for Male and Female Workers«.

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

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

8 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 

Queerseminariet

Höstens Queerseminarium har tema tid. Vi närmar oss begrep-
pet ur olika vinklar och pratar bland annat om queer tid, que-
erande av tid, upprepning, skevhet, LHBTQ- åldrande, sjukdom/
hälsa och överlevnadskap. Diskussionen om vad sexualitet 
och queer kan göra med tid och för tid är vittomspännande, 
ständigt aktuell och utmanande. Vi ser fram emot en höst fylld 
av spännande samtal! 

23 september
Queer tid
Vi diskuterar artikeln ”Queering the Temporality of Cancer 
Survivorship” av Jackie Stacey och Mary Bryson från 2012 (Apo-
ria, vol 4 issue 1). Hör av er till mariamargareta.osterholm@
gender.su.se för att få tillgång till artikeln.

22 oktober
Outvecklingens konst. Om upprepning, trots och skevt åldran-
de i Kerstin Thorvalls författarskap.
Maria Jönsson, litteraturvetare vid Umeå universitet, presente-
rar sin forskning om Kerstin Thorvall.

CeHum

Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen

Allmänna seminariet
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 6, ABF 
Open Seminar: Thailand’s Democratic Collapse
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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

2 oktober
Brasiliansk dokumentärfilm på Latinamerikainstitutet

Brazilian Studies Group vid Latinamerikainstitutet och Brasilci-
ne visar den brasilianska dokumentärfilmen HU Enigma (2011, 
78 min.)

En symmetriskt delad byggnad: på ena sidan ett viktigt offent-
ligt sjukhus, på den andra en förvirrande ruin. Vid horisonten, 
Rio de Janeiro, allmän sjukvård, utbildning, och Brasiliens åld-
rade framtidsprojekt. Filmad helt och hållet i den monumen-
tala och bara delvis använda modernistiska byggnaden som är 
UFRJ ś Universitetssjukhus. En fysisk metafor för den brasilian-
ska offentliga sfären och dess politiska labyrint. En arkitekto-
niskt uttryckt syntes av den modernistiska utopin/dystopin.
 Efter visningen samtalar antropologen Thaïs Machado-Bor-
ges med filmens regissör Pedro Urano.
 Pedro Urano: Filmfotograf, filmregissör, och redaktör på 
Carbono art & science online journal (http://www.revista-
carbono.com). Bor och arbetar i Rio de Janeiro. Under årens 
gång har Urano byggt upp en stark relation till de visuella 
konsterna genom att samarbeta med konstnärer som Tunga, 
Lilian Zaremba, och Suzana Queiroga. Dokumentärlångfilmen 
»HU Enigma« utnämndes ’best doc’ vid Monterrey IFF (Mexiko) 
och Tiradentes IFF (Brasilien), och är Uranos senaste film som 
regissör samt hans första i samarbete med den brasilianska 
konstnären Joana Traub Csekö.

Stockholms universitet - Kulturgeografiska institutionen

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

Stockholms universitet - Institute for Turkish Studies

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 halvdags-
konferens 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 genus-
kodning, samt en forskarstafett med utrymme för intresserade 
24

http://www.lai.su.se/about-us/events
http://www.revistacarbono.com
http://www.revistacarbono.com
http://www.humangeo.su.se/om-oss/evenemang
http://www.ekohist.su.se/om-oss/evenemang
http://www.score.su.se/
mailto:info%40score.su.se?subject=
mailto:info%40score.su.se?subject=
http://www.sorad.su.se/
http://www.suits.su.se/


att göra korta muntliga presentationer av pågående forsk-
ning. Närmare information och ett detaljerat schema kommer 
längre fram men boka in datumet redan nu: eftermiddagen 6 
oktober mellan 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. Anmä-
lan krävs dock: hör av dig till Mari Eyice senast 15 september 
(mari.eyice@historia.su.se).

För mer information. 

Institute for Futures Studies

September 19
Long-run income and wealth inequality, and the potential 
impact on inheritance flows
Jesper Roine, docent vid Stockholm Institute of Transition Eco-
nomics, Handelshögskolan

I will present what we know about long run income and 
wealth distribution across countries and also connect these 
findings to potential theories for the dynamics we observe. 
I will also connect to ongoing work on how these findings 
potentially relate to the importance of inheritance in relation 
to other incomes.

Uppsala universitet

Uppsala universitet - Institutionen för kulturantropologi och 
etnologi

Research Seminars in Cultural Anthropology and Ethnology
September 24 
Clementina Amankwaah
Research Project Presentation. Discussant: Elina Ekoluoma

October 1 
Sofia Jonsson
Sofia presents her research project Den religiösa kroppen 
(Swedish)

October 8 
Margaret Hunt
Thematic Seminar on History 2: Prof. Margaret Hunt, Dept. of 
History, UU: The Siege of Bombay 1689 

October 22 
Eren Zink
African scientists and their engagements with foreign part-
ners in health and agriculture research: Examples from Ghana, 
Uganda and Zimbabwe.
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The Nordic Africa Institute

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.

Utrikespolitiska institutet

16 september, Utrikespolitiska institutet, Drottning Kris-
tinas väg 37, Stockholm.
Gulfen - En Framtida Krutdurk

Utrikespolitiska institutet (UI) och Leopard förlag bjuder 
in till en diskussion om Gulfen. På några årtionden har 
Gulfstaterna förvandlats från fattiga ökensamhällen till 
maktspelare i världspolitiken och mäktiga energiprodu-
center som världsekonomin är beroende av. Staterna är 
djupt indragna i kriget om Syrien och har aktivt ingripit i 
Egyptens dramatiska skeden de senaste åren. 
  I den nya boken ”Gulfen – En framtida krutdurk” av 
Bitte Hammargren skildras en region där medeltida tradi-
tioner lever sida vid sida med modernitet och spetstekno-
logi. Där finns både en extrem islamism och terrornätverk, 
parallellt med en ungdomsgeneration som törstar efter 
frihet och politiska rättigheter. Bitte Hammargren har 
träffat makthavare och oppositionella, saudiska kvinno-
rättsaktivister och rättslösa migrantarbetare från Asien 
och analyserar den politiska utvecklingen i en del av 
världen som kan bli nästa krutdurk. Den dag de åldrande 
ledarna är borta eller när energipriserna sjunker väntar 
dramatiska förändringar.
 Hur påverkar Gulfstaterna sin omvärld? Varför riskerar 
Gulfen att bli en framtida krutdurk? På vilket sätt är Gulf-
staterna inblandade i kriget i Syrien och hur förhåller sig 
staterna till Islamiska staten (IS) framtåg i regionen?

•	 Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkän-
nare. Hon rapporterar för Svenska Dagbladet och 
andra medier.

•	 Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi vid Lunds 
universitet.

•	 Magnus Schöldtz, tidigare ambassadör i Förenade 
Arabemiraten, Qatar och Bahrain, Senior Advisor, 
FAM.

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

Linköping University - REMESO

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
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20 September
Europe Made in Africa

A Symposium on the Congo Free State with Stefan Jons-
son (Linköping University), Peo Hansen (Linköping Univer-
sity), Bambi Ceuppens (Royal Museum for Central Africa), 
Bernard Porter (University of Hull), Susanne Gehrmann 
(Humboldt University), Rob Burroughs (Leeds Metropoli-
tan University), Christian Abrahamsson (Lund University) 
and Sarah De Mul (Open University of the Netherlands).

The colonial encounter in Congo had a unique impact on 
European politics and culture. This one day symposium 
brings together specialists in intellectual and political his-
tory, literary and postcolonial studies, cultural geography, 
and the visual arts in order to reevaluate the significance 
of an extraordinary period in European African relations.

Migramovies

Nu startar Migramovies på Cnema! Migramovies är ett 
samarbetsprojekt mellan flera institutioner och enheter 
på Linköpings universitet – Campus Norrköping, CNEMA 
och Norrköpings kommun. I projektet visas spelfilm som 
på ett eller annat sätt berör migration, etniska identite-
ter, rasism, och diskriminering, samt hur etnifiering och 
mångfald påverkar stadsliv, lokalsamhällenoch arbete. 
Varje film introduceras av en forskare eller kritiker, som 
ger ett inspel utifrån sin verksamhet. Med detta inspel, 
som låter fiktion möta forskning, vill vi också reflektera 
kring konstens roll i gestaltandet av politiska och sociala 
frågor.

Filmer och visningstider hösten 2014:
•	 Muren, Gäst/forskare: Stefan Jonsson, ISV, REMESO, 

Linköpings universitet, 30 oktober, 18.00
•	 Jag & mina två mammor, Gäst/forskare: Tobias Hübi-

nett, docent och forskare vid Mångkulturellt centrum, 
27 november, 18.00

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


Conferences at SU and beyond

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.

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

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

Lundström

•	 Att vara man i jämställdhetsvärlden, Tomas Wetterberg, 
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. 

URB-Z
6-7 oktober, Fisksätra museum 

Fisksätra museum anordnar en nationell konferens om barns 
och ungas uppväxtvillkor/kultur, kulturarv, konstarter som 
drivande kraft/stadsutveckling och urban rättvisa. URB–Z 
blir en mötesplats för kunskapsutveckling 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 barntillå-
tet” i Fisksätra om barns uppväxtvillkor i ett av Sveriges många 
och nya miljonprogramsområden. Med URB–Z ska vi fortsätta 
och fördjupa diskussionen.
 På konferensen medverkar bland andra Kungliga Konsthög-
skolan/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 rätt-
visa.

För mer information.
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International Conference on Critical Kinship Studies
October 8-10, University of Southern Denmark, Odense
Deadline: September 15

The making of families has today gone global and fre-
quently involves some sort of border crossing. Infertile 
couples travel transnationally for surrogacy; Denmark has 
become a known fertility destination providing Danish 
sperm to single and lesbian couples as well as exporting 
sperm to other countries; Finnish fertility doctors export 
their expertise to Spanish and Russian clinics; the Ice-
landic Parliament has recently adopted a parliamentary 
resolution permitting surrogacy to be used in assisted 
reproduction; while transnational adoption continues to 
be framed as an altruistic practice. In the midst of these 
new ways of making families comes the growing number 
of adult adoptees who relocate to their birth countries 
for shorter or longer periods as well as Nordic parents of 
donor children who use the web to search for half-siblings 
to their children.
 Keynotes include: Eleana Kim, Charis Thompson, Rene 
Almeling, and Ulrika Dahl.
 Register for the conference: deadline 15 September 

Find out more. 

Contemporary Youth, Contemporary Risks
March 30-April 1, 2015, Copenhagen
Deadline: November 1

With the title ’Contemporary Youth, Contemporary Risks’ 
we aim at addressing the diverse challenges and risks that 
young people face in contemporary society. These risks 
are on the one hand structural, relating to youth transi-
tion processes, educational decisions, access to the labour 
market, housing conditions etc. On the other hand risks 
are also cultural, resulting from actively chosen activi-
ties and situations that are part of youth (sub-)cultural 
activities. Depending on whom and how we ask, risk 
holds both potential dangers and potential pleasures for 
contemporary youth. In other words, risks are both crea-
ting structures of inequality and marginalization but also 
contribute positively to identity formation processes.
 Focusing on contemporary youth and contemporary 
risks, the conference aims at highlighting the interplay 
between these different kinds of risks and thereby uniting 
the many different lines of research in the youth studies 
field. Further, the risk and insecurity generated by the cur-
rent economic situation highly affects the lives of youth 
across the world, thus calling for great sensitivity towards 
the actual conditions of youth. It is our hope that the con-
ference will provide an enhanced understanding of what 

https://docs.google.com/forms/d/18b-DcXfUtvsm5IzP3uLYiJH_PDo7-DpZNiY7Urh9VvI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18b-DcXfUtvsm5IzP3uLYiJH_PDo7-DpZNiY7Urh9VvI/viewform
http://www.liu.se/genusforum/nationell-jamstalldhetskonferens-2014?l=sv
http://www.fisksatramuseum.se/urbz.php
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Konferencer/Konferencer%2B2014/International%2BConference%2Bon%2BCritical%2BKinship%2BStudies


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 privili-
gierad elit. I dag finns både nya hot och nya verktyg för sådan 
kritisk kunskap.
 Å ena sidan har de nyliberala försöken att kommersialisera 
och privatisera universiteten intensifierats. Universiteten som 
vi känner dem kan inte längre tas givna, utan de måste argu-
menteras 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 kun-
skapsproduktion, publika arenor, universitetspolicy, open ac-
cess 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 Miller. För mer informa-
tion och anmälan kontakta martin.fredriksson@liu.se. Work-
shopen hålls på engelska och är öppen för alla intresserade, 
men anmälan krävs senast den 1 november.

För mer information. 
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these conditions entail.
 Like the Journal of Youth Studies, the approach of the 
conference is broad and inclusive in terms of theoretical 
approach and thematic content. We therefore welcome all 
with an interest in studying youth, regardless of discipline, 
and we invite abstracts from a range of research fields.

Find out more.

In the Flow: People, Media, Materialities
Norrköping 15-17 juni 2015
Deadline: 1 november

Vi välkomnar förslag på parallella gruppsessioner till 
konferensen ”In the Flow: People, Media, Materialities” 
som hålls i Norrköping 15-17 juni 2015. Konferensen riktar 
sig till kulturforskare av alla discipliner. Sessionsförsla-
gen ska omfatta max 150 ord, och ha inkommit senast 
den 1 november 2015. Sessionerna kan vara antingen på 
svenska eller engelska. Skickas sessionsförslag eller frågor 
till acsis-konferens@isak.liu.se. 
 Konferensen undersöker samspelande flöden av männ-
iskor, materialiteter, idéer och medieteknologier. I den 
högteknologiska värld där sociala och kulturella omvand-
lingar blir alltmer globala uppstår och förändras maktord-
ningar, 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.
 Tänkbara teman för sessioner är flöden av människor 
och/eller media och/eller materialiteter i vardagslivet eller 
inom populärkulturella och estetiska fält som litteratur, 
konst och musik. Även kopplingar till samhälleliga institu-
tioner som museer, bibliotek, utbildning och forskning, lik-
som turism, medie- och kulturindustrier eller andra kom-
mersiella områden är centrala. Konferensen välkomnar 
särskilt bidrag som kontextualiserar konferensens tema i 
tid och rum eller ställer det i relation till den humanistiska 
idétraditionens gränser.
 Temat kan knytas an till något av nedanstående eller 
andra områden
•	 kritik/kritiska möjligheter
•	 miljö och klimat
•	 litteratur och språk
•	 visuell kultur
•	 institutioner
•	 geografier
•	 historia
•	 kulturarv, historiebruk och minne
•	 translokala, diasporiska och postkoloniala processer
•	 vardagsliv
•	 upphovsrätt
•	 social mobilisering
•	 kultursociologi
•	 kulturekonomi

Call for papers kommer att skickas ut i slutet av hösten. I 
detta kommer de antagna sessionerna finnas upptagna, 
och det är alltså möjligt för dem som skickar in individu-
ella abstrakts att rikta sig mot en särskild session. Om du 

inte vill ha in förslag på ytterligare deltagare, skriv detta 
tydligt i ditt sessionsförslag.
 Intresserade deltagare söker till konferensen med sitt 
abstrakt, inte direkt till en särskild session. Vi kommer att 
hänvisa alla abstract som vi anser är intressanta för en 
viss session till sessionsledaren efter att deadline pas-
serats. Det är upp till varje session att anta eller avvisa 
inkomna förslag.

För mer information.

mailto:martin.fredriksson%40liu.se?subject=
https://www.isak.liu.se/acsis/publikationer/culture-unbound?l=sv
http://www.jysc2015.org/
http://www.isak.liu.se/acsis/?l=sv

