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Förord 

Nätverk, utbyten, internationalisering – globala strömningar 
 

2010 var stora delar av världen fortsatt engagerad med att kämpa sig upp ur en långvarig 
finanskris. Vad som av många politiker och debattörer antogs vara en relativt kortvarig svacka 
visade sig bli en mer långvarig strukturell problematik. Frågor om olika typer av socialt 
utanförskap och ekonomisk utsatthet kom i förgrunden, liksom reglering av finansiella 
system, globala miljöfrågor och diskussioner kring konsumtion och hållbarhet. 
Socialantropologi erbjuder perspektiv och verktyg för att närma sig dessa frågor och att förstå 
de kulturella och sociala dimensionerna av vår samtid. Våra forskare har varit mycket aktiva i 
spridningen av kunskap om transnationella processer länkade till samtida problem och 
utmaningar – men också, och lika viktigt – i att visa på de möjligheter som öppnas. Intresset 
för samtida samhällsproblem märks också i våra studenters uppsatser, som är en god indikator 
för vad som engagerar människor att lära sig mer. 
 
För sjätte året i rad arrangerade vi den internationella rundabordskonferensen 
Stockholm Anthropology Roundtable, denna gång under rubriken ”Bortom systemtänkandet. 
Antropologiska perspektiv på miljö och klimatförändringar”. Symposiet organiserades av 
Mark Graham och Lissa Nordin. I fokus stod frågor om behovet av ett närmande mellan 
samhällsvetenskaperna, biologi och de ekologiska vetenskaperna och de utmaningar som ett 
sådant närmande kan innebära från ett antropologiskt perspektiv. Diskussionerna kretsade 
kring frågor om aktörskap, representationer, performativitet och metodologi samt inte minst 
kring de kulturella antaganden som ligger till grund för det utbredda användandet av olika 
modeller av system för att förstå miljö och miljöförändringar. Ett antal internationellt 
framstående forskare från flera länder var huvudtalare. Ett flertal forskare från 
Socialantropologiska institutionen och från flera andra universitet i Sverige, deltog. 
Symposiet finansierades av medel från Riksbankens Jubileumsfond. 
 
I årsskriften för 2010 ser vi att Socialantropologiska institutionens forskare i hög grad är 
aktiva i att skapa och utveckla tematiska forskarnätverk, att delta i internationella konferenser 
och workshops, och att ta del av i lärarutbyten. Våra forskare fortsätter att besöka andra 
läroverk som gästforskare. I redovisningen av inkommande gästföreläsare är detta globala 
engagemang också tydligt. Under året har ett flertal mycket intressanta forskare gästat vår 
institution och gett bränsle till våra tankar och diskussioner. Det är utan tvekan en av 
institutionen styrkor att knyta kontakter nationellt och internationellt och att bygga vidare på 
forskning utifrån dessa.  
 
Vi kunde under året glädjas åt att Ulf Hannerz av Svenska Sällskapet för Antropologi och 
Geografi (SSAG) tilldelades Anders Retzius medalj i guld 2010 ”för sina insatser för den 
internationella antropologin, särskilt för banbrytande bidrag inom urbanantropologi, 
medieantropologi och globaliseringens antropologi.” I anslutning till utnämningen hölls ett 
symposium, till vilket ett flertal internationella gäster med anknytning till Ulf Hannerz 
forskning var inbjudna som talare.  
 
Doktorandkollegiet fortsätter att vara aktivt och genomströmningen är god. Under året 
disputerade Lotta Björklund Larsen och Urban Larssen. Under hösten kunde vi också 
välkomna två nya doktorander, Ulrik Jennische och Jannete Hentati, till utbildningen på 
forskarnivå. Jannete antogs genom med ekonomiskt stöd av ämnesdidaktiska forskningsmedel 
som utlystes av Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
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Under 2010 såg vi också en fortsatt stark tillströmning på grundnivå och masternivå, inte 
minst genom det stora intresset för det nya kandidatprogrammet i socialantropologi. Under de 
närmaste åren hoppas vi kunna utveckla de program och kurser som vi erbjuder på alla nivåer, 
bland annat genom nya samarbeten med andra institutionen och en möjlig satsning på 
distansundervisning. 
 
Christina Garsten, prefekt, och Johan Lindquist, stf prefekt 
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Organisation 2010 

 

Professorer     e-post 
Dahl, Gudrun    gudrun.dahl@socant.se 
professor i socialantropologi,  
särskilt utvecklingsforskning; dekanus 
 
Garsten, Christina   christina.garsten@socant.su.se 
professor i socialantropologi,  
särskilt organisationsantropologi 
 
Hannerz, Ulf    ulf.hannerz@socant.su.se 
professor emeritus i socialantropologi 
 
Rabo, Annika   annika.rabo@socant.su.se 
professor i socialantropologi  
 
Wulff, Helena    helena.wulff@socant.su.se 
professor i socialantropologi 
 
Prefekt 
Garsten, Christina    christina.garsten@socant.su.se 
(tjänstledig som prefekt nov-dec) 
Lindquist, Johan (nov-dec)   johan.lindquist@socant.su.se 
 
Ställföreträdande prefekt 
Lindquist, Johan (t. okt)     johan.lindquist@socant.su.se 
 
Studierektor avancerad nivå & utbildning på forskarnivå 
Graham, Mark (t. mars)   mark.graham@socant.su.se  
Norman, Karin (fr. mars)   karin.norman@socant.su.se 
 
Studierektor grundnivå 
Lindquist, Johan (t. okt)   johan.lindquist@socant.su.se 
Thedvall, Renita (fr. okt)   renita.thedvall@socant.su.se 
 
Studievägledare 
Nilsson, Erik    erik.nilsson@socant.su.se 
 
Administration 
Loftsjö, Ann, personalansvarig (t. mars )  ann.loftsjo@score.su.se 
Galli, Raoul, forskningssekreterare (fr. nov) raoul.galli@socant.su.se    
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Ploum, Annelore, ekonomi- och personalansvarig  annelore.ploum@socant.su.se 
Pålsson, Petra, studentadministratör  petra.palsson@socant.su.se 
Thorén, Nicole, informatör   nicole.thoren@socant.su.se 
 
Universitetslektorer 
Karlsson, Beppe   beppe.karlsson@socant.su.se 
Norman, Karin    karin.norman@socant.su.se 
 
Biträdande universitetslektorer 
Khosravi, Shahram    shahram.khosravi@socant.su.se 
Lindquist, Johan    johan.lindquist@socant.su.se 
 
Vikarierande universitetslektorer 
Larssen, Urban   urban.larssen@socant.su.se  
Larsson, Marie    marie.larsson@socant.su.se 
    
Timlärare 
Bartholdson, Örjan    obartholdson@comhem.se 
Graham, Mark    mark.graham@socant.su.se 
Höjdestrand, Tova    tova.hojdestrand@socant.su.se 
Jonsson, Richard 
Nilsson, Erik    erik.nilsson@socant.su.se 
Nyqvist, Anette   anette.nyqvist@socant.su.se 
Thedvall, Renita   renita.thedvall@score.su.se 
Viktorin, Mattias   mattias.viktorin@socant.su.se 
Uimonen, Paula   paula.uimonen@socant.su.se 
 

Forskare 
Graham, Mark    mark.graham@socant.su.se 
Hardtmann, Eva-Maria    eva-maria.hardtmann@socant.su.se 
Kjellgren, Björn    bjorn.kjellgren@socant.su.se 
Larsson, Marie   marie.larsson@socant.su.se 
Lindh de Montoya, Monica   monica.montoya@rocketmail.com 
Montoya Diaz, Miguel    miguel.montoya@rocketmail.com 
Ståhlberg, Per    per.stahlberg@socant.su.se 
Uimonen, Paula   paula.uimonen@socant.su.se 
 
Doktorandtjänster 
Aguirre Vidal, Gladis    gladis.aguirre@socant.su.se 
Forrest, Mia    mia.forrest@socant.su.se  
Gullberg, Johanna   johanna.gullberg@socant.su.se 
Høyer Leivestad, Hege   hege.leivestad@socant.su.se 
Nilsson, Erik    erik.nilsson@socant.su.se 
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Mihailova, Paulina    paulina.mihailova@socant.su.se 
Pan, Darcy    darcy.pan@socant.su.se  
Pollack Sarnecki, Hannah    hannah.sarnecki@socant.su.se 
Salim, Degla    degla.salim@socant.su.se  
Thalén, Oliver (t. feb)    oliver.thalen@socant.su.se 
 
Forskarstuderande (samtliga) 
Abdallah, Laila (Score)    laila.abdallah@score.su.se 
Aguirre Vidal, Gladis    gladis.aguirre@socant.su.se 
Alneng, Victor    victor.alneng@socant.su.se 
Björklund Larsen, Lotta (Score)*  lotta.bjorklund.larsen@score.se 
Drougge, Per    per.drougge@socant.su.se 
Forrest, Mia    mia.forrest@socant.su.se  
Galli, Raoul     raoul.galli@socant.su.se 
Gullberg, Johanna    johanna.gullberg@socant.su.se 
Helmfrid, Sigrun    sigrun.helmfrid@socant.su.se 
Huss, Hasse     hasse.huss@socant.su.se 
Høyer Leivestad, Hege   hege.leivestad@socant.su.se 
Kodrou, Eva     eva.kodrou@socant.su.se 
Larssen, Urban*   urban.larssen@socant.su.se  
Lundgren, Eva    eva.lundgren@socant.su.se 
Malmgren, Philip    philip.malmgren@socant.su.se 
Mihailova, Paulina    paulina.mihailova@socant.su.se 
Nilsson, Erik    erik.nilsson@socant.su.se 
Pan, Darcy    darcy.pan@socant.su.se  
Pollack Sarnecki, Hannah    hannah.sarnecki@socant.su.se 
Salim, Degla    degla.salim@socant.su.se  
Sarajeva, Katja    katja.sarajeva@socant.su.se 
Thalén, Oliver    oliver.thalen@socant.su.se 
Tsoukalas, Ioannis    ioannis@socant.su.se 
Tunestad, Hans    hans.tunestad@socant.su.se 
Ullberg, Susann    susann.ullberg@socant.su.se 
Woodford-Berger, Prudence  prudence.woodford-berger@ 

foreign.ministry.se 
* Disputerade under året 
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Gästforskare 

 
Dr. Sonia Cajade Frías, Departamento de Antropología Social, Universidad Complutense de 
Madrid, var under vårterminen och inom ramen för sitt forskningsprojekt Cultural values, 
capacities and processes of creation in contemporary theatre, affilierad forskare vid 
Socialantropologiska institutionen. 
 
Dr. Jeehun Kim, Institute for East Asian Studies, Sogang University, Sydkorea, gästade 
Socialantropologiska institutionen den 25 januari-16 februari. 
 
Dr. Lai Ah Eng, Asia Research Institute, National University of Singapore, gästade 
Socialantropologiska institutionen den 9-17 april. 
 
Ph.D. candidate. Theodora Lam, Department of Geography; Asia Research Institute, National 
University of Singapore, gästade Socialantropologiska institutionen den 4-18 maj. 
  
Prof. Brenda Yeoh, Department of Geography; Asia Research Institute, National University 
of Singapore, gästade Socialantropologiska institutionen den 30 maj-2 juni. 
 
Dr. Mika Toyota, Department of Sociology, National University of Singapore, gästade 
Socialantropologiska institutionen den 30 maj-6 juni. 
 
Dr. Xiang Biao, Institute of Social and Cultural Anthropology, Oxford University, gästade 
Socialantropologiska institutionen den 30 maj-6 juni. 
 
Dr. Hoang Lan Anh, Asia Research Insitute, National University of Singapore, gästade 
Socialantropologiska institutionen den 16-26 september. 
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Disputationer, utnämningar, anslag 

 

Disputationer 
 
Den 26 februari försvarade Lotta Björklund Larsen avhandlingen: Illegal yet Licit: Justifying 
Informal Purchases of Work in Contemporary Sweden. Fakultetsopponent var professor 
Michael Blim, City University of New York. 
 
Den 7 maj försvarade Urban Larssen avhandlingen: Call for Protection: Situating Journalists 
in Post-Cold War Romania in a Global Media Development Discourse. Fakultetsopponent: 
Professor David A. Kideckel, Central Connecticut State University. 
 
 
Utnämningar 

 
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) 
Ulf Hannerz tilldelades Anders Retzius medalj i guld 2010 ”för sina insatser för den 
internationella antropologin, särskilt för banbrytande bidrag inom urbanantropologi, 
medieantropologi och globaliseringens antropologi.” På hans förslag ägnades årets 
Vegasymposium på Kungl. Vetenskapsakademien den 22 april åt temat “Contemporary Ways 
of Worldmaking”. På grund av det askmoln från den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som 
i slutet av april lamslog stora delar av Europas flygtrafik var flera av de inbjudna deltagarna – 
Arjun Appadurai (New York), Zeynep Gürsel (Michigan) och Sulayman Khalaf (Abu Dhabi) 
– förhindrade att deltaga, men föredrag hölls av Ulf Hannerz om ” Writing and Reading 
World Futures ” och Thomas Fillitz (Wien) om ”Picturing Global Art: The 
Cosmopolitanization of Dak’Art”. Medaljen överlämnades av kung Carl XVI Gustaf vid en 
audiens på Slottet den 12 maj. 
 
 
Forskningsanslag och stipendier 

  
Gladis Aguirre tilldelades stipendium från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för en vistelse vid 
University of Oxford under 2011. 

Mia Forrest tilldelades resestipendium ur jubileumsdonationen K & A Wallenbergs Stiftelse, 
för deltagande i konferensen ”Fat Studies: A Critical Dialogue”, Macquarie University, 
Sydney Australien. 

Christina Garsten tilldelades medel från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för 
forskarnätverket ”Govemark - researching global actors between market and politics”, för 
tiden 2010-2011.  
 
Christina Garsten tilldelades medel från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”Att tjäna 
världen: World Economic Forum som en global politisk aktör”. För samma projekt tilldelades 
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även medel ur Vetenskapsrådets särskilda satsning Samhällets globalisering. Projektet startar 
1 januari 2011 och löper under tre år.  
 
Mark Graham tilldelades medel från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för årets 
Stockholm Roundtable-konferens på temat ”Beyond System Thinking: Anthropological 
perspectives on environmental and climate change”, 1-2 oktober, Observatoriemuseet, 
Stockholm. 
 
Hege Høyer Leivestad tilldelades ett stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. 
 
Hege Høyer Leivestad tilldelades ett stipendium från Stiftelsen Rhodins Minne. 
 
Marie Larsson tilldelades forskningsanslag (2010-12) från Stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond (RJ) för projektet ”’De osynliga arbetarna’. Transnationell och lokal aktivism 
bland hembaserade arbetstagare i Manila, Leeds och Ahmedabad”. 
 
Monica Lindh de Montoya tilldelades forskningsanslag (2011-2013) från Sida/Sarec för 
projektet “Finance and Farmers: Evaluating the role of rural cooperative banks in community 
development and poverty reduction”. 
 
Johan Lindquist tilldelades ett stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse för en kurs på 
avancerad nivå om IKEAs Billybokhylla.  
 
Arvid Lundberg tilldelades ett stipendium av Stiftelsen Lars Hiertas Minne (2009/2010) för 
fältarbete i Syrien och Jordanien. 
 
Anette Nyqvist tilldelades forskningsmedel från Magnus Bergvalls Stiftelse för att genomföra 
en förstudie med titeln ”Ansvar på schemat. Om ansvariggörandeprocesser inom den svenska 
grundskolan”. 
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Institutionsinterna verksamheter 

 
6th Stockholm Anthropology Roundtable – Beyond System Thinking 

 
Den 1-2 oktober genomfördes Socialantropologiska institutionens sjätte årliga 
rundasbordskonferens, på temat ”Bortom systemtänkandet. Antropologiska perspektiv på 
miljö och klimatförändringar”, organiserad av Mark Graham och Lissa Nordin. Behjälpliga 
vid planeringen och genomförandet av symposiet var även Susann Ullberg, Philip Malmgren 
och Beppe Karlsson. 
 
Symposiet ägnades åt frågor kring behovet av ett närmande mellan samhällsvetenskaperna, 
biologi och de ekologiska vetenskaperna och de utmaningar som ett sådant närmande kan 
innebära från ett antropologiskt perspektiv. Diskussionerna kretsade kring frågor om 
aktörskap, representationer, performativitet och metodologi samt inte minst kring de 
kulturella antaganden som ligger till grund för det utbredda användandet av olika modeller av 
system för att förstå miljö och miljöförändringar. Rundabordssamtalet var tänkt som en kritisk 
men konstruktiv utmaning till den monopolisering av andra discipliners systemtänkande som 
präglar en stor del av debatten kring hållbarhet, resiliens och klimatförändringar. Forskare 
från Island (Gísli Pálsson, University of Iceland), Finland och Storbritannien (Eeva Berglund, 
Goldsmiths College London), Sverige (Alf Hornborg, Lunds universitet) var huvudtalare. 
Deltagarna inkluderade även forskare från Socialantropologiska institutionen, från Stockholm 
Resilience Centre och från flera andra universitet i Sverige. Symposiet finansierades av medel 
från Riksbankens Jubileumsfond. 
 
Allmänna forskarseminarier 
 
Shahram Khosravi och Eva-Maria Hardtmann organiserade institutionens Forskarseminarium 
under årets bägge terminer.   
 
Johan Lindquist organiserade under vårterminen seminarieserien “Asian Migration in 
Transition”, ett samarbete mellan Socialantropologiska institutionen och Centrum för 
forskning om internationell migration och etniska relationer (Ceifo). 
 
 
25 jan Fil. dr. Johannes Sjöberg, Martin Harris Centre for Music and Drama, School 

of Arts, Histories and Cultures, The University of Manchester: Ethnofiction 
and beyond: the legacy of projective improvisation in ethnographic 
filmmaking. 

 
1 feb Erik Norberg, Dramatiska institutet, och fil. dr. Lissa Nordin, Avdelningen för 

genusvetenskap, Stockholms universitet: Antropologen på teaterscenen. 
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8 feb Doktorand Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen: 
Campingkonsumtion: på husvagnsfältarbete till ”djupet av den svenska 
folksjälen”. 

15 feb Fil. dr. Louise Wallenberg, Centrum för modevetenskap: Looking for 
Langston: konst/queer/diaspora. 

1 mars Professor Michael Blim, City University of New York: The long and the short 
of it: the mis-attribution of economic transformation considered from the 
vantage of the long duree. 

8 mars Doktorand Laila Abdallah, Socialantropologiska institutionen: Fostering 
gender advisors in the new economy; the wanderings of gender equality to 
enhance growth. 

15 mars Fil. dr. Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen: Reflexive video 
narratives: exploring visual methods in fieldwork.  

18 mars Fil. dr. Apichai Shipper, Department of Political Science and International 
Relations, University of Southern California. I samarbete med Centrum för 
forskning om internationell migration och etniska relationer (Ceifo), 
Stockholms universitet: The role of foreigners and NGO networks in 
democratizing northeast Asia. 

22 mars Doktorand Philip Malmgren: The green labyrinth: government, environment 
and citizenship in Xalapa, Mexico. 

29 mars Doktorand Paulina Mihailova, Socialantropologiska institutionen: What's new 
in Brussels? 

12 april  Fil. dr. Lai Ah Eng, Asia Research Institute, National University of Singapore. 
I samarbete med Centrum för forskning om internationell migration och etniska 
relationer (Ceifo), Stockholms universitet: Migration and social integration in 
Singapore. 

15 april  Fil. dr. Lai Ah Eng, Asia Research Institute, National University of Singapore. 
I samarbete med Centrum för forskning om internationell migration och etniska 
relationer (Ceifo), Stockholms universitet: The Kopitiam (coffeeshop) in 
Singapore: a still evolving story about migration, diversity and 
multiculturalism. 

19 april  Docent Beppe Karlsson, Socialantropologiska institutionen: Development 
Expatriates: The international community at work in southern Caucasus. 

 
26 april  Fil. dr. Christer Norström, Socialantropologiska institutionen: The right to have 

a vision: globalisation and political space among small farmers in south India. 
 
5 maj Doktorand Theodora Lam, Asia Research Institute, National University of  

Singapore. I samarbete med Centrum för forskning om internationell migration 
och etniska relationer (Ceifo), Stockholms universitet: The feminisation of 
transnational migration and the changing dynamics of care: views from 
returning migrants and those left behind in southeast Asia. 
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6 maj Professor David A. Kideckel, Department of Anthropology, Central 
Connecticut State University: Post-politics: comparing anger, activism, and 
globalization in post-socialist Romania and post-colonial Kerala, India. 

 
3 juni Fil. dr. Mika Toyota, Department of Sociology, National University of 

Singapore. I samarbete med Centrum för forskning om internationell migration 
och etniska relationer (Ceifo), Stockholms universitet: The transnational care 
regime in Asia. 

13 sept  Fil. dr. Chris Coulter, Uppsala universitet : Bush wives and girl soldiers: 
exploring gendered notions of shame and fear in postwar Sierra Leone. 
[Inställt] 

20 sept  Fil. dr. Andreas Bandak, Centre for Comparative Cultural Studies, University 
of Copenhagen: Damascus speaking - representations of Saint Paul in time and 
space. 

23 sept Fil. dr. Lan Anh Hoang, Asia Research Institute, National University of 
Singapore. I samarbete med Centrum för forskning om internationell migration 
och etniska relationer (Ceifo), Stockholms universitet: Coping with debts: 
transnational labour migration and family economics in Vietnam. 

27 sept Professor Gudrun Dahl, Socialantropologiska institutionen: Den tidsmärkta 
moderniteten: om det vetenskapliga modernitetsbegreppets 
multidimensionalitet, tidsbundenhet och förhållande till folkbegreppet. 

4 okt  Professor emeritus Ulf Hannerz, Socialantropologiska institutionen. Inom 
tematiska seminarieserien Städer – antropologiska ansatser: Halva 
mänsklighetens antropologi. 

 
11 okt Docent Amanda Lagerkvist, Institutionen för kultur och kommunikation, 

Södertörns högskola. Inom tematiska seminarieserien Städer – antropologiska 
ansatser: Feeling futures in new Shanghai: mobilities and memories of the 
media city. 

 
18 okt  Professor Annika Rabo, Socialantropologiska institutionen. Inom tematiska 

seminarieserien Städer – antropologiska ansatser: Jordnära intressen på en 
förtrollad plats. Handelsmän i Aleppos basar. 

25 okt  Professor Mona Rosendahl, Latinamerika-institutet (SU). Inom tematiska 
seminarieserien Städer – antropologiska ansatser: ”Det här är inte USA, det är 
norra Kuba”. Om stadens betydelse för kubaner i Miami. 

1 nov Docent Anna Gavanas, Institutet för Framtidsstudier. Inom tematiska 
seminarieserien Städer – antropologiska ansatser: Intermediate stations and 
dead ends; migration, (in)formalization and domestic services in Stockholm. 

8 nov Fil. dr. Thais Machado-Borges, Latinamerika-institutet (SU). Inom tematiska 
seminarieserien Städer – antropologiska ansatser: Degraded objects, disposable 
people – on garbage, social inequality, and consumption among urban women 
in southeastern Brazil. 
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15 nov   Docent Karin Norman, Socialantropologiska institutionen. Inom tematiska 
seminarieserien Städer – antropologiska ansatser: På plats i Prishtina – 
stadsbygge och vardagsliv i en ”post-konflikt” stad. 

22 nov Doktorand Mia Forrest, Socialantropologiska institutionen: Making obesity 
medical. 

29 nov Fil. dr. Fanny Ambjörnsson, Centrum för genusvetenskap, Stockholms 
universitet: ”När du är gift och får barn…” Om ålder, heteronormativitet och 
genus. 

6 dec Doktorand Maryam Paknahad Jabarooty, Lancaster University och Örebro 
Universitet: Love and bodies: shouts or whispers? A look at discursive 
representation of body in Iranian love blogs. 

13 dec Doktorand Arvid Lundberg, Socialantropologiska institutionen: Fri och 
öppensinnad. Medelklassideologi bland jordanska universitetsstudenter. 

 
20 dec Avslutning forskarseminariet hösten 2010.  
 
 
Övriga seminarier och möten 
 
4 juni Johan Lindquist organiserade en workshop om mäklare och globalisering på 

institutionen tillsammans med Xiang Biao, University of Oxford. 
 
22 sept Samtal och mingel på Stockholms universitets fakultetsklubb. Ulf Hannerz, 

Shahram Khosravi och inbjudna åhörare i samtal om nya publikationerna: 
Hannerz, Ulf. Anthropology’s World: Life in a Twenty-first Century Discipline 
(Pluto Press 2010); och Khosravi, Shahram. ”Illegal” Traveller. An Auto-
Ethnography of Borders (Palgrave 2010). 

  
28 sept Faisal Devji, St Antonys College, University of Oxford: ”Converting Hitler” 

(kapitel ur kommande bok om M. Gandhi).  
 
28 okt Metod café. Beppe Karlsson: Från bushen till bourgeoisien: en klassresa i fält. 
 
1 dec Metod café. Mark Graham: Things in the field: researching material culture in 

Sydney. 
 
sept –dec Läsgrupp. Under hösten träffades en grupp forskare och forskarstudenter varje  

månad för att diskutera kapitel ur Manuel DeLandas A New Philosophy of 
Society: Assemblage Theory and Social Complexity (London/New York: 
Continuum, 2006). 
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Kurser utbildningsåret 2010 
 
Socialantropologi I VT 2010 
 
1. Introduktion till socialantropologi 
Lärare: Mattias Viktorin 
Assistent: Erik Nilsson 
2. Gränser, identitet, samhälle 
Lärare: Tova Höjdestrand 
Assistent: Hannah Pollack Sarnecki 
3. Migration, kultur och mångfald 
Lärare: Shahram Khosravi 
Assistent: Johanna Gullberg 
4. Den socialantropologiska forskningsprocessen 
Urban Larssen 
Assistent: Paulina Mihailova 
 
Socialantropologi II VT 2010 
 
1. Teorihistoria  
Lärare: Renita Thedvall 
Assistent: Arvid Lundberg  
2. Kommunikation och estetik 
Lärare: Helena Wulff 
3. Antropologiska perspektiv på utbildning 
Lärare: Rickard Jonsson 
4. Släktskap i förändring 
Lärare: Annika Rabo 
5. Ursprungsfolk idag: Global kamp för lokala rättigheter 
Lärare: Beppe Karlsson 
6. Genus och sexualitet  
Lärare: Mattias Viktorin  
Assistent: Hege Høyer Leivestad  
 
Socialantropologi III VT 2010 
 
1. Antropologiska perspektiv på organisationer 
Lärare: Anette Nyqvist 
2. Visuell kultur i antropologiskt perspektiv 
Lärare: Paula Uimonen 
3. Aktuella socialantropologiska debatter 
Lärare: Beppe Karlsson 
4. Specialarbete 
Lärare: Anette Nyqvist 
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Avancerad nivå (Master) VT 2010 
 
1. Antropologiska frontlinjer 
Lärare: Sverker Finnström, Beppe Karlsson,  
Eva-Maria Hardtmann, Shahram Khosravi, Mark Graham 
2. Visuell kultur i antropologiskt perspektiv 
Lärare: Paula Uimonen 
3. Antropologiska perspektiv på organisationer 
Lärare: Anette Nyqvist 
4. Antropologisk metod 
Lärare: Karin Norman             
Lärare: Annika Rabo 
5. Barndomens antropologi 
Lärare: Karin Norman 
6. Material Culture and the Meaning of Things 
Lärare: Pauline Garvey 
Lärare: Lotta Björklund Larsen 
 
Socialantropologi I HT 2010 
 
1. Introduktion till socialantropologi 
Lärare: Urban Larssen 
Assistent: Arvid Lundberg 
2. Gränser, identitet, samhälle 
Lärare: Chris Coulter 
Assistent: Hannah Pollack Sarnecki 
3. Migration, kultur, mångfald 
Lärare: Shahram Khosravi 
Assistent: Gladis Aguirre Vidal 
4. Den socialantropologiska forskningsprocessen 
Lärare: Urban Larssen  
Assistent: Paulina Mihailova  
 
Socialantropologi II HT 2010 
 
1. Kommunikation och estetik 
Lärare: Helena Wulff 
2. Miljö och samhälle: Introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi 
Lärare: Beppe Karlsson 
3. Teorihistoria 
Lärare: Renita Thedvall 
4. Genus och sexualitet 
Lärare: Mattias Viktorin 
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Assistent: Hege Høyer Leivestad 
 
Socialantropologi III HT 2010 
 
1. Aktuella socialantropologiska debatter  
Lärare: Beppe Karlsson 
2. Uppsatsförberedande kurs 
Lärare: Beppe Karlsson 
3. Specialarbete 
Lärare: Marie Larsson 
 
Avancerad nivå (Master) HT 2010 
 
Masterprogram år 1 
1. Vetenskapsteori för antropologer  
Lärare: Urban Larssen 
2. Digital antropologi 
Lärare: Paula Uimonen 
Assistent: Katja Sarajeva 
3. Om kroppen: socialisering, förändring och aktuella debatter  
Lärare: Thaïs Machado Borges 
4. Antropologins teorihistoria 
Lärare: Annika Rabo  
 
Masterprogram år 2 
1. Antropologiska skrivgenrer 
Lärare: Helena Wulff 
2. Digital antropologi 
Lärare: Paula Uimonen 
Assistent: Katja Sarajeva 
3. Om kroppen: socialisering, förändring och aktuella debatter  
Lärare: Thaïs Machado Borges 
4. Fältarbete/praktik 
Lärare: Karin Norman 
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Institutionsexterna kontakter, verksamheter och uppdrag 
 
 
Forskarnätverk 
 
American Anthropological Association, AAA 
Ett flertal av institutionens forskare var medlemmar. 
 
Barn, kultur, kommunikation (Centrum för barnkulturforskning, SU) 
Karin Norman ingick i nätverket. 
 
The Cultural Dynamics and Emotions Network, CDEN 
School of History and Anthropology, Queen´s University of Belfast 
Helena Wulff var ledamot av den rådgivande kommittén. 
 
The Development Research Network on Nature, Poverty and Power, DevNet 
Beppe Karlsson ingick i det nationella nätverket DevNet som arbetar med frågor som rör 
miljö, fattigdom och makt. Nätverket administreras från Uppsala universitet. 
 
Disaster & Social Crisis Research Network, DSCRN 
Susann Ullberg är sedan 2001 medlem i nätverket som är en del av det Europeiska 
sociologförbundet (ESA). I nätverket ingår mer än hundra samhällsvetare från hela världen 
som forskar om katastrofer och kriser. Nätverket ger ut en elektronisk bulletin tre gånger om 
året och träffas huvudsakligen vid ESAs kongresser vartannat år.    
 
European Association of Social Anthropologists, EASA 
Ett flertal av institutionens forskare var medlemmar. 
 
European network on Christians in the Middle East 
Annika Rabo ingick i nätverket som koordineras av Fiona McCallum, St Andrews University, 
och vars syfte det är att utveckla forskning och gemensamma ansökningar om kristna i och 
från Mellanöstern. 
 
”Europeiskt nätverk om åldrande migranter” 
Annika Rabo var medlem av detta nya forskarnätverk som ännu inte fått ett formellt namn. 
Det leds av Ruxandra Oana Ciobanu, CesNova – Institute for Sociological Research, New 
University of Lisbon.   
 
Forskarnätverket om transnationalism och diaspora 
Nätverket är ett initiativ för att studera frågor om identitet, migration och nationalstat utifrån 
nya perspektiv. Ansvarig for forskarnätverket är Erik Olsson, CEIFO. Syftet med 
nätverksinitiativet är att utveckla ett forum över flera forskningsområden och ämnen. 
Nätverket har stöd av FAS. 
Karin Norman ingick i nätverket. 
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Annika Rabo ingick i nätverket. 
 
The Gender and Development Network, GADNET 
Laila Abdallah och Sigrun Helmfrid var medlemmar i nätverket som koordineras av Globala 
studier vid Göteborgs Universitet och är finansierat av Sida. 
 
Govemark - researching global actors between market and politics  
Christina Garsten tog tillsammans med Adrienne Sörbom (Score) initiativ till ett nytt 
samarbete mellan Stockholms universitet (Score), Georgetown University (Department of 
Anthropology), Göteborgs universitet (Statsvetenskapliga institutionen) och CNRS (Centre de 
Recherche en Gestion). Nätverket är inriktat mot att inspirera och stödja forskning kring 
privata organisationers roll i styrning (governance) av globala marknader. Nätverket har 
finansiering av Riksbankens Jubileumsfond. Flera forskare från Socialantropologiska 
institutionen var medlemmar. 
 
Interest group for the anthropology of public policy, IGAPP 
Christina Garsten och Anette Nyqvist ingick i nätverket som verksamt inom ramen för 
American Anthropological Association, AAA. 
 
Media Anthropology Network 
Paula Uimonen var medlem i nätverket, som är verksamt inom ramen för European 
Association of Social Anthropologists, EASA. 
 
Migration, socialmedicin och global psykisk hälsa (Karolinska institutet & 
Stressforskningsinstitutet) 
Karin Norman ingick i nätverket.  
 
Network on Legal Pluralism  
Annika Rabo ingick i nätverket, som koordineras av Prakash Shan, Queen Mary College, 
University of London, och framförallt består av jurister och antropologer och söker utveckla 
forskning särskilt inom det familjerättsliga området i Europa som idag präglas av 
rättspluralism. 
 
Nätverket om forskning om familj och familjerätt i det mångkulturella Norden  
Annika Rabo ingick i nätverket, vars avsikt är att utveckla gemensamma ansökningar, kurser 
och akademiskt utbyte. 
 
Nordic Irish Studies Network, NISN 
Helena Wulff var medlem. 
 
Norsk Antropologisk Forening, NAF  
Hege Høyer Leivestad var medlem.  
 
Open Anthropology Cooperative  
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Paula Uimonen ingick i nätverket. 
 
Opening the Black Box of Migration: Brokers and the Organization of Transnational Mobility 
Johan Lindquist var ansvarig för nätverket som gäller tematiskt orienterad forskning, med 
forskarutbyten, mellan Institute for Social and Cultural Anthropology, University of Oxford, 
och Asia Research Institute, National University of Singapore. Nätverket har finansiellt stöd 
av STINT i form av en Institutional Grant for Younger Researchers mellan 2009-2012. 
 
Organiseringsprocesser: Formandet och omformandet av kunskap, kontroll och agency  
Christina Garsten var ansvarig för nätverket som gäller tematiskt orienterad forskning, med 
forskarutbyten, mellan CNRS/CSO i Paris, London School of Economics (CARR) och 
Stockholms universitet (Score). Nätverket, syftar till att bidra med bättre förståelse för 
samtida samhällsomvandlingar genom studiet av organiseringsprocesser. Programmet 
fokuserar på tre teman: organisering av statlig kontroll, organiserandet av marknader och 
formandet av marknadsaktörer och organisering av kunskapsproduktion. Nätverket har 
finansiellt stöd av STINT i form av Institutional Grant. I nätverket ingår flera forskare vid 
Socialantropologiska institutionen.  
 
Nordic Network for Visual Studies, NNVS 
Helena Wulff var ledamot av styrgruppen.    
 
Nordiskt nätverk om barn och migration inom IMER-förbundet 
Karin Norman ingick i nätverket. 
 
Reklamforskarnätverket 
Raoul Galli var medlem. Nätverket välkomnar forskare från alla discipliner som på ett eller 
annat sätt undersöker reklam och med reklamproduktion förenade storheter som social 
organisation, medier, varumärken och angränsande fält (kulturella/kreativa näringar). Raoul 
Galli tog initiativet till nätverket 2008. 
 
Research Committee on Sociology of Disasters 
Susann Ullberg är sedan 2006 medlem i forskningskommittén ”Research Committee on 
Sociology of Disasters (RC39)”, som är en del av det Internationella sociologförbundet (ISA). 
RC39 bildades 1984 på initiativ av katastrofsociologer från USA och Sverige. Idag har man 
flera hundra medlemmar över hela världen. Man ger ut tidskriften ”The International Journal 
of Mass Emergencies and Disasters” tre gånger om året och arrangerar sessioner vid ISAs 
världskongress vart fjärde år (senast 2010).  
 
Society for Humanistic Anthropology,  
Sällskap inom ramen för American Anthropological Association, AAA. 
Helena Wulff var ledamot av styrelsen. 
 
Sveriges Antropologförbund, SANT 
Ett flertal av institutionens forskare var medlemmar. 
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Stockholm Anthropological Research on India, SARI 
Deltagare var Per Drougge, Paolo Favero, Eva-Maria Hardtmann (samordnare), Beppe 
Karlsson, Marie Larsson, Christer Norström (samordnare) och Per Ståhlberg. SARI är del av 
det bredare tvärvetenskapliga nätverket SASNET (Swedish South Asian Studies Network) 
med huvudsäte vid Lunds universitet. 
 
Visual Anthropology Network of EASA (VANEASA) 
Helena Wulff var medlem. 
 
 
Föreläsningar, seminarier, undervisning 
 
Beckmans Designhögskola, Stockholm 
Raoul Galli höll föreläsningen ”Pierre Bourdieu – om smak som maktmedel” samt 
workshopen ”Vem skapade skaparna?”, 22 november.  
 
City University of New York, CUNY, Queens College 
Lotta Björklund Larsen höll seminariet “The Common Sense when Taxing Services. Values 
and Value Conflicts at the Swedish Tax Agency”, 15 november.  
 
Ecole Supérieur de Commerce de Paris, ESCP 
Christina Garsten utvecklade och undervisade på fristående kurs på forskarnivå Qualitative 
studies of Organizations, den 26 november och 10 december. Hon höll också föreläsningen 
”Corporate Social Responsibility in transnational organizations: Transparency and the play of 
veils”, den 23 november. 
 
Försvarshögskolan       
Susann Ullberg undervisade på delkursen ”Forskningsdesign och metod” inom ramen för 
påbyggnadskursen i statsvetenskap (ht2010), hon var också kursansvarig för och undervisade 
på delkursen ”Samhällssäkerhet” inom ramen för grundkursen i statsvetenskap (ht2010), 
bägge vid Institutionen för säkerhet och strategi.  
 
Gujarat Institute of Development Studies (GIDR), Ahmedabad, Gujarat, Indien 
Marie Larsson presenterade sitt forskningsprojekt om aktivism bland hembaserade arbetare, 
den 16 oktober. 
 
Högskolan Dalarna 
– Socialantropologi 
Sigrun Helmfrid undervisade och var under vårterminen 2010 kursansvarig för kursen 
”Genus, familj och socialisation”, en 7,5 poängs kurs som ingår grundkursen i 
socialantropologi. Sigrun handledde även fem uppsatser på fortsättningskursen i 
socialantropologi. 
– Tandhygienistprogrammet  
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Sigrun Helmfrid föreläste för blivande tandhygienister på temat ”Genus inom vårdyrken” den 
13 september 2010. 
 
Institutet för Framtidsstudier, Stockholm 
Shahram Khosravi höll seminariet ”Irreguljära Migranter i Sverige”, 24 februari.  
 
Institutions and Organizational Environments: Towards an Ethnography of Complex Systems  
Christina Garsten var inbjuden att hålla en keynote-föreläsning på temat ”Post-political 
regulation: markets, voluntarism och illusory consensus”, Lissabon, 2-3 dec. (Konferensen 
arrangerades av ICS/UL och SOCIUS/ISEG.) 
 
Lunds universitet 
Annika Rabo föreläste och ledde seminarier om socialantropologisk metod för 
masterstudenter vid Centrum för Mellanösternstudier samt höll en öppen föreläsning om 
”Transnational family law”, 10-11 november.   
 
Lunds universitet och Svenska institutet för europolitiska studier, SIEPS 
Shahram Khosravi deltog i konferensen ”Undocumented Migrants: Beyond the law, beyond 
human rights?”, ett samarrangemang mellan Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och 
Svenska institutet för europlitiska studier, SIEPS, Stockholm 7 oktober. 
 
National University of Ireland, Maynooth 
– Beppe Karlsson undervisade som del av Socialantropologiska institutionens internationella 
samarbete kring Masterprogrammet CREOLE. Han höll kursen ”New Directions in 
Environmental Anthropology”, samt gav tre offentliga föreläsningar, varav en på en workshop 
om internationellt biståndssamarbete med/till de forna Sovjetländerna, 1-7 december. 
– Helena Wulff höll forskarseminariet “Found in Translation: Place, Travel and Irish 
Conteporary Writers”, 15 december. 
 
Noragric, Aas Lantbrukshöjskole, Norge  
8 dec försvarade Zeinabu Kaballe Khalif, som den första kvinnliga disputerade från Norra 
Kenya, sin avhandling ”The Waso Borana: Transformation of Pastoral Production and 
Strategies of Poverty Alleviation”. Gudrun Dahl har varit hennes handledare.  
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
Christina Garsten föreläste på temat ”Methodological approaches to studying organizations”, 
Nordic PhD Research School, 15-16 april. 
 
Stockholms universitet 
– Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap (BUV): 
Karin Norman föreläste om ”Barndomens antropologi” och handledde inom ramen för den 
tvärvetenskapliga kursen ”Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område” för magister- 
och forskarstuderande. 
– Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD: 
Degla Salim presenterade sitt avhandlingsprojekt genom föredraget ”E-hjälp, självhjälp och 
barn till missbrukande föräldrar”, 24 september. 
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– Forskardagarna: 
Lotta Björklund Larsen deltog med presentationen Svarta köp och vita samveten. Att 
rättfärdiga köp av svart arbete, 6 oktober. 
– Forskningsservice:   
Gudrun Dahl föreläste om ”Att söka pengar inom kvalitativt inriktad samhällsvetenskap”, 27 
oktober. 
– Företagsekonomiska institutionen: 
Laila Abdallah var lärarassistent på kursen ”Entrepreneurship in Developing Countries”, 
arrangerad av The Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) vid Företagsekonomiska 
institutionen, i samarbete med Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning 
(ESBRI), januari-mars. 
– Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 
Susann Ullberg höll föreläste om ”Socialantropologiska perspektiv på 
naturkatastrofhantering”, 7 oktober. 
– Statsvetenskapliga institutionen 
Renita Thedvall föreläste om ”Organisationskultur och socialisering” på kursen 
”Organisationsanalys” (avancerad nivå), 27 oktober. 
– Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE):  
Laila Abdallah höll forskarseminarium och presenterade ett avhandlingskapitel, 18 mars. 
Lotta Björklund Larsen höll forskarseminarium under rubriken ”Fiskal antropologi”, 2 
september. 
Anette Nyqvist presenterade sitt pågående forskningsprojekt om institutionella ägares roll på 
finansmarknaden, 7 oktober. 
Mattias Viktorin höll tillsammans med Anna Krohwinkel Karlsson seminariet ”Tidsaspekter 
på organisering”, 18 mars.  
Mattias Viktorin höll seminariet “Market Appearances: Temporality, Methodology, and 
Knowledge in the Work of Market Research Consultancies”, 6 juni. 
 
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
– Annika Rabo arrangerade med övriga redaktörerna Marie Carlson, Göteborgs universitet 
och Fatma Gök, Bosphorus University, seminariet ”Education in ‘multi-cultural’ societies. 
Launching the Turkish book translation”, 22 februari. 
– Annika Rabo arrangerade ”Bedouin Reproductive Health. Final joint workshop”, 15-16 maj.  
 
Södertörns högskola  
Shahram Khosravi höll forskarseminariet ”En studie av iranska företagare i Stockholm”, 20 
oktober. 
– Statsvetenskapliga institutionen 
Renita Thedvall föreläste om ”Ethnographic method” på kursen ”Qualitative Research 
Methods” (avancerad nivå), 12 november. 
 
University of Bologna  
Christina Garsten utvecklade och undervisade på kursen ”Corporate social responsibility: 
Organizing accountability in a globalized world” på Master-programmet MISP, 17-18 juni 
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2010. 
 
University of Cardiff  
Mark Graham höll föredraget “Designing Sustainable People” vid Centre for Business 
Relationships, Accountability, Sustainability and Society, BRASS, 2 mars.  
 
University of Manchester 
– Johan Lindquist gav föreläsningen ”Images and Evidence: Human Trafficking, Auditing 
and the Production of Illicit Markets in Southeast Asia and Beyond”, inom ramen för serien 
”Visual Dialogues” vid Centre for Screen Studies, 24 februari. 
– Mark Graham höll föredraget “Hammarby Sjöstad – The Most Sustainable Urban 
Development in the World?” vid Centre for Urban and Regional Ecology, CURE, 10 mars. 
 
University of Salford, 
Mark Graham höll föredraget “Narratives in Urban Sustainable Development: Hammarby 
Sjöstad, Stockholm” vid Centre for Sustainable Urban and Regional Futures, 8 mars. 
 
Universität Wien 
– Helena Wulff var gästlärare på masterprogrammet ”Creole” vid Institut für Kultur- und 
Sozialanthropologie, 20-27 mars. 
– Paula Uimonen föreläste under rubriken “Transcultural Facebooking: Virtual Performances 
of Networked Cultural Identities” på “Creole Intensive Programme”, organiserat av Institut 
für Kultur- und Sozialanthropologie, 12-22 juli.  
– Helena Wulff föreläste under rubriken “Travellers as Translators: Place and Movement in 
Contemporary Irish Fiction” på “Creole Intensive Programme”, organiserat av Institut für 
Kultur- und Sozialanthropologie, 12-22 juli.  
– Helena Wulff höll forskarseminariet “Creative Writing: An Anthropology of Literary Arts 
in Ireland” vid Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, 20 oktober. 
 
Uppsala universitet 
– Institutionen för kulturantropologi och etnologi 
Laila Abdallah gästföreläste på kursen ”Anthropology in Practice” under rubriken 
”Engendering Aid: Operating as an Anthropologist at OECD”, 3 maj. 
– Institutionen för utbildning, kultur och medier 
Raoul Galli höll föreläsningen ”Etnografisk observation” för studenter på Masterprogrammen 
i Kultursociologi respektive Utbildningssociologi, 18 mars. 
– Centre for Sustainable Development, DevNet 
Johan Lindquist höll presentationen “After the Crisis: Counter-Trafficking, Deportation, and 
the Formalization of Migration from Indonesia”, inom ramern för ”The Criminalization of 
Movement: A Symposium on Emergent Forms and Politics of Poverty”, 31 maj.  
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Förtroendeuppdrag 
 
Ahlberg Terserus stiftelse 
Gudrun Dahl var suppleant. 
 
Arkitekter utan gränser 
Gudrun Dahl deltog i en rådgivande kommitté. 
 
Contributions to Indian Sociology 
Beppe Karlsson var peer-reviewer. 

Danmarks Pedagogiska Universitetsskola, Aarhus universitet 
Karin Norman var sakkunnig för tillsättning av lektorstjänst. 
 
European Association of Social Anthropologists, EASA 
Helena Wulff var ledamot av styrelsen.   

 
Europeiska kommissionen 
– Christina Garsten var expert evaluator vid bedömning av programansökningar till EUs 7e 
ramprogram. 
– Christina Garsten var expert evaluator vid bedömning av ansökningar till Marie-Curie 
Fellowships. 
 
Europeiska sociologförbundet, ESA  
Susann Ullberg är samordnare för forskningsnätverket ’Disaster & Social Crisis Research 
Network (RN8)’ under mandatperioden 2009-2011 (www.dscrn.org)  
 
Göteborgs universitet 
– Christina Garsten var ledamot i betygsnämnden för Jennie Haraldsson, som disputerade på 
avhandlingen ”Det ska ju vara lite äventyr” - styrning av svensk forskarutbildning utifrån 
reformen 1998, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsvetenskap, den 12 
februari. 
– Beppe Karlsson var opponent på Institutionen för Globala Studiers slutseminarium för 
doktorand Kerstin Anderssons projekt om intellektuella i Kolkata, Indien, den 11 oktober.  
 
Health, Risk and Society 
Beppe Karlsson var peer-reviewer. 
 
Högskoleverket 
Annika Rabo har varit del av en grupp som bedömt ansökningar om att bedriva 
forskarutbildning. 
 
Internationella sociologförbundet, ISA  
Susann Ullberg var styrelseledamot i Research Committee on Sociology of Disasters. 
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Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences 
Helena Wulff var reviewer för ansökningar om forskningsbidrag.   
 
Karolinska Institutet 
Annika Rabo var medlem i Omid Beikis betygsnämnd: Cancer and migration, 25 maj. 
 
Köpenhamns universitet  
– Christina Garsten var fakultetsopponent på Morten Hulvey Rods doktorsavhandling 
Forebyggelsens momenter: En antropologisk analyse af evidens og etik i tiltag rettet mod 
unges brug af alkohol, Institut for antropologi, den 20 augusti.  
– Renita Thedvall var fakultetsopponent på Charlotte Siigers doktorsavhandling Politik og 
praksis i hverdagen. En antropologisk undersøgelse af intentioner og pragmatik i det sociale 
arbejde på boformer for hjemløse, Institut for antropologi, 12 februari. 
 
Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung, Halle 
Ulf Hannerz var medlem av det internationella rådet och deltog i dess sammanträde den 5-7 
maj. Den 7-12 januari besökte han också Halle för att handleda en grupp av institutets 
doktorander i urbanantropologi. 
 
Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, 
Göttingen  
Ulf Hannerz var senior research partner.  
 
National Science Foundation 
Christina Garsten var reviewer för ansökning om forskningsbidrag. 
 
Nordic Migration Research 
Annika Rabo var styrelseledamot. 
 
Nordic Society for Middle East Studies 
Annika Rabo var styrelseledamot. 
 
Norges forskningsråd 
– Christina Garsten var medlem av den expertgrupp som på uppdrag av Norges forskningsråd 
utvärderade norsk antropologisk forskning, 2010. Övriga medlemmar var Kirsten Hastrup 
(ordf.), Thomas Blom Hansen, Jon P. Mitchell och Ulla Vuorela. 
– Annika Rabo har bedömt ansökningar.  
 
Riksbankens Jubileumsfond  
– Christina Garsten var reviewer för ansökningar om forskningsbidrag. 
– Christina Garsten var ledamot i bedömningsgruppen för Erik Allardt programme, 
Riksbankens Jubileumsfond, Swedish Collegium for Advanced Study och Helsinki Collegium 
for Advanced Studies. 
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– Christina Garsten var ledamot i bedömningskommittén för Pro Futura Scientia V, 
Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study.  
 
Stockholms Universitet 
– Beredningsgruppen för den nya lärarutbildningen: 
Gudrun Dahl var medlem. 
– Centrum för barnkulturforskning: 
Karin Norman var ledamot av styrelsen. 
– Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer/Ceifo: 
Karin Norman var ledamot av styrelsen. 
– Forum för Asienstudier: 
Johan Lindquist var ledamot av styrelsen. 
– Institutet för Internationell ekonomi: 
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen. 
– Institutionen för data och systemvetenskap: 
Gudrun Dahl var betygsnämndsledamot vid Petra Sundströms disputation den 12 november, 
med avhandlingen Designing Affective Loop Experiences. 
– Institutionen för Data och Systemvetenskap, Mobile Life Vinnex Excellence Center: 
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen. 
– Lärarutbildningens arbetsgrupp för den utbildningsvetenskapliga kärnan: 
Gudrun Dahl var ordförande. 
– Lärarutbildningens forskningsutskott (forskningssamarbete med kommunerna): 
Gudrun Dahl var medlem. 
– Pedagogiska institutionen: 
Annika Rabo var medlem i Ylva Wibaeus betygsnämnd: Att undervisa om det ofattbara, 22 
oktober. 
– Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Gudrun Dahl var dekanus. 
Christina Garsten var ordförande i Kommittén för Myrdalsföreläsningar. 
Christina Garsten var sakkunnig för fakultetens särskilda satsning på doktorandutbildning 
inom området Transnational Governance. 
Helena Wulff var ledamot av fakultetens docenturnämnd. 
– Socialantropologiska institutionen: 
Karin Norman var ledamot i betygsnämnden vid Lotta Björklund Larsens disputation den 26 
februari, med avhandlingen Illegal yet Licit: Justifying Informal Purchases of Work in 
Contemporary Sweden.   
– Sociologiska institutionen: 
Helena Wulff var ledamot av betygsnämnden vid Elias Le Grands disputation på 
doktorsavhandlingen Class, Place and Identity in a Satellite Town, 22 oktober. 
– Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor/Score: 
Christina Garsten var verksam vid Score, ledamot i styrelsen, samt medlem i ledningsgruppen 
för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet Att organisera 
marknader. 
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– Stockholm Resilience Center:  
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen. 
– Universitetsstyrelsen: 
Gudrun Dahl var ledamot. 
 
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG  
Mattias Viktorin var sällskapets sekreterare. 
 
Sveriges Doktorandförening, SDF (i Sveriges Universitetslärarförbund, SULF) 
Laila Abdallah var ledamot i styrelsen. 
 
Sveriges Antropologförbund, SANT 
Lotta Björklund Larsen var kassör. 

University of St Andrews 
Helena Wulff var external examiner vid Eleni Bizas’ disputation för PhD examen med 
avhandlingen Moving through Dance between New York and Dakar: Ways of Learning 
Senegalese Sabar and the Politics of Participation, Department of Social Anthropology, 
School of Philosophical, Anthropological and Film Studies, 8 januari.    
 
Uppsala universitet 
– Christina Garsten var sakkunnig vid tillsättning av Universitetslektor i utbildningssociologi, 
särskilt internationalisering, vid Institutionen för utbildning, kultur och medier. 
– Eva-Maria Hardtmann ingick i referensgruppen för projektet “Civil Society: Research and 
Practice in International Development Cooperation”, förlagt till The Collegium for 
Development Studies, Centre for Sustainable Development i Uppsala. Projektet finansieras av 
SIDA och löper över tiden 2009-2012. 
 
Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) 
Ulf Hannerz deltog i den internationella bedömningsgruppen för ansökningar till programmet 
“Diversity – Identity”, med avslutande sammanträde i Wien den 2-3 september.  
 
 
Gästforskarvistelser 
 
Centre des Etudes d’Organisation (Paris), CNRS/CSO  
Christina Garsten var gästprofessor, 16-31 maj.  
 
City University of New York, CUNY 
Lotta Björklund Larsen var gästforskare på Graduate Center, Department of Anthropology, 1-
29 november.  
 
Ecole Supérieur de Commerce de Paris, ESCP 
Christina Garsten var gästprofessor vid ESCP, 3 oktober-18 december. 
 
London School of Economics 
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Renita Thedvall var gästforskare vid Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR), 15-
26 mars. 
 
University of Oxford  
Arvid Lundberg var academic visitor vid Institute of Social & Cultural Anthropology, 10 
oktober-5 december. 
 
University of Toronto 
Shahram Khosravi var gästforskare vid Department of Anthropology, maj-juli.   
 
Universität Wien  
Helena Wulff var gästprofessor vid Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, 10-24 
oktober.  
 
Internationella forskarkurser 

 
Hege Høyer Leivestad deltog på Nordic PhD/research course in Social Anthropology: “From 
Text to Field and Field to Text”, Trondheim 14-16 april. 
 
 
Konferenser, workshops 
 
American Anthropological Association, AAA 
Vid organisationens 109:e årskonferens i New Orleans, den 17-21 november, deltog följande 
forskare och forskarstuderande från institutionen:   
– Lotta Björklund Larsen höll föredraget Illegal yet Licit: Justifying Informal Purchases of 
Work in Contemporary Sweden under sessionen ”Markets, money and mobilities: 
transnational organizing”. 
– Ulf Hannerz höll föredraget “The Theme Park of My Life: Reflections on American 
Political Culture” under sessionen “America Observed: Ethnographic Perspectives from the 
Outside World”, organiserad av Virginia Dominguez (Illinois) och Jasmin Habib (Waterloo).  
– Christina Garsten arrangerade tillsammans med Renita Thedvall och A. Jamie Saris 
sessionen ”Markets, moneys, and mobilities: transnational organizing”. 
– Mark Graham höll föredraget “Planning People Out: Universal Solutions to Urban 
Sustainable Development in Hammarby Sjöstad, Stockholm”.  
– Monica Lindh de Montoya höll föredraget ”In the Financial Laboratory: The construction 
and circulation of microfinance expertise” under sessionen ”Markets, money and mobilities: 
transnational organizing”. 
– Paulina Mihailova höll föredraget ”Quality assurance – a mechanism for generating trust in 
HE on a global knowledge market” under sessionen ”Markets, moneys, and mobilities: 
transnational organizing”. 
– Miguel Montoya höll föredraget “Between knowledge, ideology and pragmatics: 
reconstruction on the Venezuelan coast after the 1999 mudslides” under sessionen “Local 
Knowledge, Neoliberalism and Indigenous Rights in Latin America”.  
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– Anette Nyqvist presenterade sitt pågående forskningsprojekt om institutionella ägares roll 
på finansmarknaden under sessionen “Markets, Moneys, and Mobilities. Transnational 
organizing”. 
– Susann Ullberg höll föredraget ”Watermarks: Argentine Flood Memories in Motion” under 
sessionen “Remembering Otherwise”. 
– Helena Wulff höll föredraget “Manhattan as a Magnet: Circulation among Young People” i 
den inbjudna sessionen “America Observed: Ethnographic Perspectives from the Outside 
World”, organiserad av Virginia Dominguez (Illinois) och Jasmin Habib (Waterloo); och var 
discussant i sessionen “Performance in Circulation: Exploring Activity, Artistry, Itinerancy” 
organiserad av Jonathan S. Marion (California State-San Marcos) och Emily Wilcox 
(Berkeley); och deltog med inlägg i Editors’ Forum för tidskriftsredaktörer. 
 
Anthropological Association of Great Britain and the Commonweatlh, ASA 
Helena Wulff gav plenarföreläsningen “Instances of Inspiration: Interviewing Dancers and 
Writers”, Queen´s University Belfast, 13-16 april. 
 
Centre Franco-Norvegien en Sciences Sociales et Humanes och Institut d’études de l’Islam et 
des Société du Monde Musulman 
Annika Rabo höll föredraget “To roam or to be rooted? Movement, mobility and settlement in 
northeast Syria” vid “The Movement of People in Time and Space. Workshop in honour of 
Leif Manger”, Paris 7-8 oktober. 
 
Centro de Antropología Social/IDES, Buenos Aires 
Susann Ullberg arrangerade tillsammans med Karin Skill workshopen “Implicaciones de las 
Prácticas Visuales en la Etnografía: Material, Método y Representación”, vid konferensen “VI 
Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos”, 11-13 augusti.  
 
European Association of Social Anthropologists, EASA 
Vid organisationens 11:e  konferens i Maynooth, Irland, den 24-27 augusti, deltog följande 
forskare och forskarstuderande från institutionen:  
– Lotta Björklund Larsen höll föredraget Illegal yet Licit: Justifying Informal Purchases of 
Work in Contemporary Sweden under sessionen ”Markets, money and mobilities: 
transnational organizing”. 
– Christina Garsten arrangerade tillsammans med Renita Thedvall och A. Jamie Saris 
sessionen ”Markets, moneys, and mobilities: transnational organizing”. 
– Ulf Hannerz var discussant i workshopen “A New Virtue? Imaginaries and regimes of 
mobility across the globe”, organiserad av Noel B. Salazar (Leuven) och Pál Nyíri 
(Amsterdam). 
– Monica Lindh de Montoya höll föredraget ”Globalizing Microfinance and Crisis: 
International Best Practice meets Local Practice in Bosnia” under sessionen ”Markets, money 
and mobilities: transnational organizing”. 
– Paulina Mihailova höll föredraget ”Quality assurance – a mechanism for generating trust in 
HE on a global knowledge market” under sessionen ”Markets, moneys, and mobilities: 
transnational organizing”. 
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– Miguel Montoya höll föredraget “Reconstructing the Nation: Venezuela’s Twenty-first 
Century Socialism and the Creation of ‘The Greatest Amount of Happiness for All” under 
sessionen “Law and normative pluralism”. 
– Karin Norman höll föredraget “Prishtina places: shifting experiences of the city”. 
– Anette Nyqvist presenterade sitt pågående forskningsprojekt om institutionella ägares roll 
på finansmarknaden. 
– Renita Thedvall höll föredraget ”Organising for 'Fair' Markets. The case of the Fairtrade 
Labelling Organisation International” under sessionen “Markets, Moneys, and Mobilities. 
Transnational organizing”. 
– Paula Uimonen höll föredraget “Digital Dramas, Online Liminality and the State of 
Creolization in Tanzania” under workshopen “Digital Anthropology”. 
– Helena Wulff var discussant i workshopen “Global movement: dance, choreography, style”, 
organiserad av László Kürti (Miscolc) och Jonathan Skinner (Queen´s); organiserade den 
inbjudna workshopen ”Re-imagining Irish Ethnography” med Andrew Finlay (Trinity 
College, Dublin) där hon också höll föredraget “Re-Imagining Ireland: Ethnographic Fictions 
by Contemporary Writers”; organiserade och ledde Social Anthropology´s Live Debate on 
“How do we train future anthropologists – new horizons, more of the same?” mellan João de 
Pina Cabral (Lissabon) och Maria Couroucli (Paris Ouest - Nanterre La Défense). 
 
European Consortium for Political Research – Standing Group on International Relations, 
ECPR-SGIR 
Vid konferensen den 9-11 september i Stockholm höll Renita Thedvall tillsammans med Åsa 
Casula Vifell föredraget “Organising for Social Sustainability: Bureaucratisation in Meta-
Organizations” under sessionen “International Organizations as Meta-organizations”, 
organiserad av Göran Ahrne och Nils Brunsson. 
 
European Group for Organization Studies, EGOS 
Christina Garsten höll tillsammans med Kerstin Jacobsson föredraget ”Post-political 
regulation: Illusory consensus and hybrid forms of governance” på EGOS konferens ”Waves 
of Globalization: Repetition and difference in organizing over time and space”, 
Sub-theme 40: ”From Bureaucratic to ’Post-Bureaucratic’ Identities? Epochalism, 
Hybridisation and the Politics of Organizing”, i Lissabon, 1- 3 juli. 

European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM 
1st Interdisciplinary Market Studies Workshop, Sigtuna 3-4 juni. 
Lotta Björklund höll föredraget ”Helping hands in modern markets. Constructing the ‘good 
deal’ when purchasing informal work in Sweden”. 
 
Försvarshögskolan/ CRISMART 
Susann Ullberg ansvarade för planering och genomförande av det internationella symposiet 
”Imagining Futures in Crisis and Disaster Management” som hölls på Scandic Hotell 
Rubinen, 8-10 juli.   
 
Georgetown University 
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Christina Garsten organiserade och ledde tillsammans med Adrienne Sörbom ”The 1st 
Govemark network workshop: ’Researching global actors between market and politics’”, 21-
22 oktober. 
– Monica Lindh de Montoya höll föredraget “Globalizing Microfinance: the role of CGAP”. 
– Miguel Montoya höll föredraget “Venezuelan Civil Society: NGOs Struggling with the 
Revolution”. 
– Anette Nyqvist presenterade sitt pågående forskningsprojekt om institutionella ägares roll 
på finansmarknaden. 
Renita Thedvall höll föredraget “Assemblages of value, and value conflicts”. 
 
Göteborgs universitet 
– Institutionen för globala studier: 
Johan Lindquist presenterade under rubriken ”Labour Recruitment, Circuits of Capital and 
Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry”, vid workshopen 
”The Impact of Migration on Development and Gender in Sending Countries”, arrangerad av 
nätverken Gender and Development in Practice (GADIP) och Gender and Development 
Network (GADNET), 10 maj. 
 
Intercultural Dialogue between North-East India and South-East Asia  
Beppe Karlsson höll föredraget “Evading the State: Lessons of ‘The Art of Not Being 
Governed’”, samt höll den avlsutande konferensföreläsningen vid detta internationella 
symposium vid Indira Gandhi Center for the Arts, New Delhi, 17-20 mars. 
 
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), Wien 
Ulf Hannerz organiserade den tvärvetenskapliga konferensen ”Certainty Undermined – Life-
worlds and Knowledge in Transition”, den 14-16 oktober  och höll därvid 
inledningsföredraget ”Tumbled into Endless Connection:  Life-worlds, Art Worlds, Scholarly 
Worlds”. Övriga talare vid konferensen var Elisabeth Bronfen (Zürich), Peter Burke 
(Cambridge), John och Jean Comaroff (Chicago), Thomas Fillitz (Wien) Sabine Frühstück 
(University of California, Santa Barbara), Mary Gallagher (Dublin), Goh Beng Lan 
(Singapore), Andreas Huyssen (Columbia University, New York), Koichi Iwabuchi (Waseda 
University, Tokyo), Mark LeVine (University of California, Irvine), Celia Lury (Goldsmiths’ 
College, London), J. Lorand Matory (Duke University, Durham, NC) och Abram de Swaan 
(Amsterdam). 
 
International Training Center of the International Labor Organization (ITC-ILO), Turin 
Monica Lindh de Montoya deltog i arrangemanget ”Boulder Microfinance Training”, 19 juli – 
6 augusti 2010. 
 
XVII ISA World Congress of Sociology 
Internationella sociologiska förbundet, ISA:s, världskongress i Göteborg, 11-17 juli, på temat 
“Sociology on the Move”.   
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– Susann Ullberg arrangerade sessionen “Scandinavian Disaster Research”, samt höll 
föredraget “Exploring disasters of the past in the present – why ethnography matters” under 
sessionen “An Ethnographic Approach to Disasters and Risk”. 
 
Investment And Innovation In Micro-Finance, Washington DC 
Monica Lindh de Montoya deltog i konferensen, 25-27 oktober.  
 
Köpenhamns universitet 
Beppe Karlsson höll föredraget “Armed Rebellion and Legalistic Pursuits: Indigenous 
Modalities of Political Struggle”, vid internationella symposiet “Asian Diversity in a Global 
Context vid Köpenhamns universitet, 11-13 november. 
 
Latin American and European Meeting on Organization Studies, LAEMOS 
Christina Garsten höll tillsammans med Adrienne Sörbom (Score) föredraget ”Political 
Affairs: The World Economic Forum as a global actor between market and politics – a 
theoretical perspective”, på The 3rd Latin American and European Meeting on Organization 
Studies, Constructing and Disrupting Social Realities: Tales of Development and Crisis in 
Markets, Institutions, and Organizations, Subtheme Markets, Corporations and the Public 
Good. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 7-10 april. 
 
LO/TCOs Biståndsnämnd 
Sigrun Helmfrid planerade och genomförde två workshops på temat ”Jämställdhetsintegrerad 
och resultatinriktad projektplanering”, 7 och 30 september. 
 
Lunds universitet 
Konferensen ”Bashar al-Asad's first decade. A period of transition for Syria?”, 7-9 oktober. 
– Arvid Lundberg deltog i konferensen.  
– Annika Rabo deltog och höll föredraget ”Transition for whom?”. 
 
Macquarie University 
Mia Forrest presenterade sin forskning under rubriken “’Swedish Obese Subjects’ – obesity as 
a medical site in Sweden” vid konferensen ”Fat studies: a critical dialogue”, 10-11 september. 
 
Malmö högskola 
Annika Rabo deltog vid “15th Nordic Migration Research Conference. Global Challenges, 
Local Responses” med presentationen “The ‘good family’ and the ‘good family law’. 
Transnational interactions between the Middle East and the Nordic countries”, samt var 
ordförande för en workshop om “Families and change. Discourses and practices”, 25-27 
augusti. 
 
Migrationsverket och Europeiska Migrationsnätverket 
Gladis Aguirre deltog i EMN Conference, Future Migration - What do we (need to) know? 
anordnad av Migrationsverket and EMN (Europeiska Migrationsnätverket) Stockholm, 10-11 
november. 
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National University of Singapore 
Johan Lindquist organiserade konferensen ”Opening the Black Box of Mobility: Brokers and 
the Organization of Transnational Mobility” tillsammans med Xiang Biao och Brenda Yeoh, 
samt höll föredraget ”The Elementary School Teacher, the Thug, and his Grandmother: 
Informal Brokers and Transnational Migration from Indonesia”, 19-20 augusti. 
 
Nationellt dekanmöte i Uppsala 
Gudrun Dahl deltog i nationellt dekanmöte i Uppsala, 19-20 april. 
 
Norsk Antropologisk forening, NAF 
Lotta Björklund Larsen presenterade sin avhandling Illegal yet Licit : Justifying Informal 
Purchases of Work in Contemporary Sweden, 7-9 maj (Trondheim). 
 
Onati International Institute for the Sociology of Law 
Annika Rabo deltog i konferensen “Legal Practices and Accommodation in Multicultural 
Europe” och höll föredraget “’Without our church we will disappear’. The Syrian orthodox in 
the diaspora and the family law of the church”, 3-4 juni.   
 
Oxford Roundtable, University of Oxford 
Christina Garsten var inbjuden att delta i Oxford Roundtable, Women in the Academy, 
University of Oxford. Hon höll föreläsningen ”’La femme est un homme’: Reflections on the 
plasticity and prospects of gender in the academy”, Oxford, 14-19 mars.  
 
Radboud Universiteit Nijmegen  
Vid workshopen “Anthropology and/in Publicity”, organiserad av Henk Driessen och  Martijn 
de Koning på konferenscentret Soeterbeeck, Ravenstein, höll Ulf Hannerz föredraget 
“Operation Outreach: Anthropology and the Public in a World of Information Crowding”, 4-5 
november.  
 
Sciences Po 
Susann Ullberg deltog i det internationella symposiet “Disaster and risk: from empiricism to 
criticism” vid Centre for International Studies and Research, där hon höll föredraget “Facing 
Floods: Recurrent Disasters and Translocal Ethnography in the City of Santa Fe, Argentina”, 
Paris 17-18 juni.  
 
Skandinavisk dekankonferens i Oslo 
Gudrun Dahl deltog i en skandinavisk dekankonferens i Oslo för huvudstädernas 
samhällsvetenskapliga fakulteter, 18-19 januari.   
 
Stockholms universitet  
– Centrum för Genusstudier: 
Workshopen “Gender and development – research worries and network joys!” arrangerades 
av GADNET (The Gender and Development Network) i samarbete med Centrum för 



36 
 

Genusstudier och Gender Helpdesk, Stockholms universitet, den 16 september. Från 
institutionen deltog:  
Laila Abdallah höll föredraget “Fostering gender advisors in the new economy, the 
wanderings of gender equality to enhance growth”. 
Sigrun Helmfrid ingick i organisationskommittén för denna workshop som samlade ett 30-tal 
forskare från olika universitet och discipliner. 
– Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, CEIFO 
Vid konferensen ”Transnational Practices in Migration”, 4-5 november, organiserad av 
CEIFO och RICC (The Research Center for Cosmopolitan Cultures, University of 
Manchester) deltog flera av institionens forskare:  
Karin Norman höll föredraget ”Family dilemmas and deliberations among Kosovo Albanian 
(return) migrants”. 
Annika Rabo ansvarade tillsammans med Johan Lindquist för workshopen “State, policy and 
markets in a Transnational World”. 
– Latinamerika-institutet: 
Gladis Aguirre deltog i Simposio Independencia y dependencia de América Latina, 200 años 
después, 27-29 oktober. 
– Stockholm Resilience Centre: 
Susann Ullberg deltog i IHOPEs workshop ”Memory for Sustainability” och presenterade sitt 
avhandlingsprojekt, 25 maj. 
 
Sveriges Antropologförbund, SANT 
Vid organisationens årskonferens i Lund den 27-28 mars 2010, med temat ”Kultur, makt och 
miljö” deltog följande forskare och forskarstuderande från institutionen:   
– Lotta Björklund Larsen presenterade sin avhandling: Illegal yet Licit : Justifying Informal 
Purchases of Work in Contemporary Sweden. 
– Gudrun Dahl deltog i konferensen.   
– Mark Graham höll föredraget “Model City: Community and Sustainability in Hammarby 
Sjöstad”. 
– Ulf Hannerz var discussant i sessionen ”Miljö, ojämlikhet och antropologi i urbana 
sammanhang”, organiserad av Susann Ullberg och Charlotta Widmark. 
– Beppe Karlsson arrangerade panelen “Making Sense of Copenhagen: The Anthropology of 
‘Global’ Events”. 
– Annika Rabo höll föredraget ”Att leva och verka i ett kulturarv. Aleppos gamla stad och 
hållbar urban utveckling”.  
– Susann Ullberg arrangerade tillsammans med Charlotta Widmark sessionen ”Miljö, 
ojämlikhet och antropologi i urbana sammanhang”, samt höll föredraget ”Urbana 
undersökningar: etnografi i stadens antropologi”. 
– Helena Wulff var discussant under sessionen ”Antropologi utanför den antropologiska 
miljön” organiserad av Oscar Andersson och Torbjörn Friberg. 

Södertörns högskola 
Arvid Lundberg deltog vid ”Symposium Hannah Arendt om det politiska”, 1 oktober. 
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Umeå universitet  
Lotta Björklund Larsen deltog i Workshop om organiserad och ekonomisk brottslighet med 
artikeln ”Att ge, få och ge igen. Köp av svart arbete som uttryck för medborgarens 
relation till staten”, 1 december. 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 Ulf Hannerz föreläste om ”Variations in Urban Field Work: From Ghetto to Multi-site” den 
13 april. 
 
Università di Milano-Bicocca 
 Ulf Hannerz föreläste om ”Variations in Urban Field Work: From Ghetto to Multi-site” den 
12 april och om ”News Stories and World Images: Foreign Correspondents and the 
Representation of Regions”, den 13 april. 
 
Università di Palermo 
 Workshop “Apology for Anthropology, or the Anthropologist’s Craft”, organiserad av 
Gabriella d’Agostino (Palermo) och Vincenzo Matera (Milano), 3 december.  
– Ulf Hannerz höll föredraget “Operation Outreach: Anthropology and the Public in a World 
of Information Crowding”. 
– Helena Wulff höll föredraget “Cultural Journalism and Anthropology: A Tale of Two 
Translations”.  
 
Université Libre de Bruxelles 
Ulf Hannerz föreläste den 18 februari om ”Global Scenarios: Texts and Transnational Public 
Culture” och den 19 februari om ”Variations in Field Work: From Ghetto to Multi-site”. 
 
Universitetet i Oslo 
Marie Larsson deltog i “Third Annual Contemporary India Seminar” och höll föredraget 
”Mobilization among home-based workers in the textile sector of Gujarat:  the Self-Employed 
Women’s Association (SEWA)”, 22 november. 
 
Universitetet i Bergen 
Annika Rabo deltog i konferensen “Nordic Society for Middle Eastern Studies. Middle 
Eastern Connectivities” och höll föredraget “Family law and the Syrian Orthodox diaspora”, 
24-26 september. 
 
Universität Bonn 
Beppe Karlsson deltog i “European Conference on Modern South Asian Studies” och  
höll föredraget “Categorical Tension: The case of Meghalaya’s ‘Indigenous’ Tribes” vid en 
panel om positiv särbehandling i Sydasien, 26-29 juli. 
 
University of Greenwich 
– Monica Lindh de Montoya deltog i konferensen “Global Partnerships in Microfinance” vid 
The Business School,  6-7 september. 
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– Miguel Montoya deltog i konferensen “Global Partnerships in Microfinance” vid The 
Business School, 6-7 september. 
 
University of Liège 
Annika Rabo deltog i ”7th Annual IMISCOE Conference. New Migration in Industrial Cities 
and Regions of Europe”, och presenterade med Erik Olsson (CEIFO) ett nytt projekt med 
titeln ”Welfare practices in transnational space. Syriac migrants in Sweden and Nordic 
migrants in Spain”, 13-14 september. 
 
University of Oxford 
 Johan Lindquist höll seminariet ”Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered 
Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry” vid Institute of Social and 
Cultural Anthropology, 26 februari. 
 
University of St Andrews 
Annika Rabo deltog i konferensen “Christians in the Middle East. Church State and Religion” 
och höll föredraget “Syrian orthodox perceptions of church, state and society in Syria and 
Sweden”, 5 februari. 
 
University of Warwick 
Annika Rabo deltog i ”Mimesis and Individual behaviour, University of Warwick 
Interdisciplinary Workshop” med presentationen ”Islamic fashion in Europe. Mimesis and 
alterity”.  
 
Universität Bern 
 Ulf Hannerz föreläste om “Culture, Diversity and Cosmopolitanism” vid Institute of 
Advanced Study in the Humanities and the Social Sciences (IASH) den 27 oktober  
och deltog i ett heldagsseminarium om historiska kulturstudier den 28 oktober. 
 
Uppsala universitet 
– Beppe Karlsson arrangerade panelen “Bare necessity: Displaced livelihoods and subaltern 
endurance” vid internationella konferensen “Nature, Poverty and Power: Assessing 
Challenges for Sustainable Development”, organiserad av DevNet (The Development 
Research Network on Nature, Poverty and Power), 25-26 november.  
– Vid Centre for Sustainable Developments internationella konferens om det civila samhället, 
“Power to the People? Contested Civil Society in Search of Democracy”, 23-24 mars, 
arrangerade Beppe Karlsson panelen ”Uncivil attachments: the role of ethnic affiliations, 
kinship bonds and patron-client relations is contemporary popular politics”. 
 
Yale University 
Johan Lindquist organiserade konferensen ”Figures of Southeast Asian Modernity”, 
tillsammans med Joshua Barker och Erik Harms, 23-24 april. 
 
Österreichische Akademie der Wissenschaften. Institut für Sozialanthropologie 
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Ulf Hannerz deltog den 14-16 maj i en workshop om ”Small Countries: Being, Feeling, 
Acting in the Contemporary World”, tillsammans med Regina Bendix (Göttingen), Virginia 
Dominguez (Illinois), Thomas Hylland Eriksen (Oslo) och Andre Gingrich (Wien), som 
förberedelse för fortsatt verksamhet på temat.   
 
 
Konsultuppdrag 

 
Laila Abdallah 
– hade konsultuppdrag vid ett intressentmöte inför Utrikesdepartementets nya policy om 
jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i utveckling, 19 mars. 
– var biträdande sekreterare i utredningskommittén Delegationen för Jämställdhet i 
Högskolan, Regeringskansliet, mars-juni. 
– var anställd från 15 november som Utredare i utbildnings- och forskningspolitik på Sveriges 
Ingenjörer. 
 
Sigrun Helmfrid  
– var under året halvtidsanställd som projektledare för Sidas Gender Helpdesk, placerad vid 
Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. 
– planerade och genomförde två workshops för LO/TCOs Biståndsnämnd på temat 
”Jämställdhetsintegrerad och resultatinriktad projektplanering” den 7 och 30 september. 
 
Beppe Karlsson  
– höll en presentation under rubriken "Indien idag: samhälle och kultur i förvandling" hos 
firman för interkulturell kommunikation, Global Mobility Consulting, 15 november. 
 
Christer Norström  
– höll en presentation under rubriken ”Indien idag – en introduktion”, hos firman för 
interkulturell kommunikation, Global Mobility Consulting, 9 december. 
 
 
Redaktionella uppdrag 
 
American Anthropologist 
Christina Garsten var medlem av redaktionskommittén. 
 
Anthropological Journal of European Cultures, AJEC 
Helena Wulff var medlem av redaktionsrådet.  
 
Anthropology Today  
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet. 
 
Archivio Antropologico Mediterraneo 
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet för den elektroniska tidskriften. 
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Ashgate 
Helena Wulff var medlem av redaktionsrådet för bokserien “Progress in European  
Ethnology”. 
 
Berghahn Books 
Helena Wulff var redaktör (med Jonathan Skinner) för bokserien “Dance and Performance 
Studies”. 
 
Cultural Sociology 
Helena Wulff var medlem av det internationella redaktionsrådet.   
 
Culture Unbound 
Helena Wulff var medlem av internettidskriftens redaktionsråd.   
 
Duke University Press  
Christina Garsten var granskare av manus för förlaget.  
 
Ethnography 
Ulf Hannerz var medlem av det internationella redaktionsrådet. 
 
Ethnology 
Ulf Hannerz var medlem av den internationella redaktionskommittén. 
 
Ethnos 
Mark Graham var redaktör. 
European Journal of Cultural Studies, London 
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet. 
 
Global Networks 
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet. 
 
Organization 
Christina Garsten var medlem av redaktionskommittén. 
 
Public Culture 
Ulf Hannerz var redaktionell rådgivare. 
 
Review of International American Studies  
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet för den elektroniska tidskriften för the 
International Association of American Studies. 
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Routledge 
Christina Garsten var granskare av manus för förlaget.  
 
Scandinavian Journal of Management 
Christina Garsten var medlem av redaktionskommittén. 
 
Score working paper series 
Renita Thedvall var redaktör. 
 
Social Anthropology/Anthropologie Sociale  
Helena Wulff var redaktör. 
 
Stockholm Anthropology Working Paper Series  
Shahram Khosravi och Raoul Galli var medlemmar i redaktionskommittén.  
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Samverkan med det omgivande samhället       

 
 
Föreläsningar mm 
 
Globala Gymnasiet  
Eva-Maria Hardtmann handledde elever inför en resa till Bangladesh, 2 december. 
 
Ideell arena 
Christina Garsten föreläste på temat ”Civilsamhället och omvärlden: Transparens, ansvarighet 
och andra organisatoriska visioner”, på Ideell arenas ledarskapsutbildning, Fenixprogrammet, 
Strategiskt ledarskap för ideella organisationer 2010/11, den 27 oktober. 
 
Indiska Biblioteket och tidskriften Karavan 
Eva-Maria Hardtmann bidrog med ”Rebell här och nu: daliternas litteratur” i Indienexpressen: 
stor guide till indisk litteratur, red. Tomas Löfström och Birgitta Wallin. Stockholm: Karavan 
2010: 238-243. Specialnummer, juni. 
 
Institutet för ledarskapsutbildning, IFL 
– Christina Garsten föreläste på en ledarskapsutbildning för Riksbyggen på temat 
”Organisationskultur – Leda med värderingar”, Sigtuna, den 28 september. 
– Christina Garsten föreläste på ledarskapsutbildningen Offentliga sektorns 
managementprogram, OSMP 2010, på temat ”Organisationskultur – Leda med värderingar”, 
Sigtuna, den 1 november. 

 
ForskarFredag 
Susann Ullberg talade om sin forskning i panelen ”Människan & Jorden”, vid evenemanget 
ForskarFredag som arrangerades av Vetenskapens Hus i samarbete med Stockholms 
universitet, KTH, KI, och Stockholms Stad med stöd av EU-kommissionen. 24 september. 
 
LIME (the Department of Learning, Informatics, Management and Ethics), Karolinska 
institutet 
Karin Norman var inbjuden till metodsymposium inom nätverket Migration, socialmedicin 
och global psykisk hälsa, 9 december. 
 
Medelhavsmuseet 
Shahram Khosravi höll en presentation under arrangemanget ”3 x Iran, ett seminarium om 
Iran”, 2 oktober.  
 
Mångkulturellcentrum, Botkyrka 
Shahram Khosravi gav föreläsningen ”Utan papper i världen”, 2 december.  
 
SAS Business Center, Stockholm 
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Beppe Karlsson höll föredrag om Indien på utresekurs för SKF personal, den 15 november  
 
Sida 
Paula Uimonen höll ett seminarium om ”African Art Students and Digital Learning”, 10 juni. 

 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE 
Paula Uimonen presenterade sitt forskningsprojekt ”Internet, kultur och identitet i Tanzania” 
på en hearing om digital delaktighet, organiserat av .SE i Stockholm, 24 mars. 

 
Sundhedsplejersken.dk 
Karin Norman höll föredrag om ”’Barns sömn’ som en antropologisk fråga” för 
sjukvårdspersonal, 25-27 oktober. 
 
SACO-mässan  
Institutionen var representerad vid Stockholms universitets och Samhällsvetenskapliga 
fakultetens utställningsmonter. Johan Lindquist höll också ett seminarium under rubriken 
”Socialantropologi handlar om människor och mångfald – om världen och om oss själva”, 18-
19 november.  
 
 
Massmedier 
 
Alingsåskuriren 
Lotta Björklund Larsen blev intervjuad, 12/2010, s. 8. 
  
Arena 
Shahram Khosravis artikel ”Var är fredsrörelsen?” publicerades i tidskriften Arenas 
decembernummer.  

Borås Tidning 
Raoul Galli intervjuades om årstider, kläder och status i artikeln ”Det är inne att frysa ute”, 21 
februari. 
 
Gaudeamus 
Lotta Björklund Larsens artikel ”Svarta köp och vita samveten” publicerades i 4/2010 årgång 
86 s. 14-15.  
 
Computer Sweden 
Paula Uimonen och digital antropologi profilerades i artikeln ”Hon skärskådar nätverk på 
nätet”, publicerad 7 december.  
 
 
Genusperspektiv, nr 5, Nationella sekretariatet för genusstudier. 
Sigrun Helmfrid intervjuades om Sidas användande av forskarkompetens inom 
jämställdhetsarbetet. 
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JMK studenters närradio 
Raoul Galli intervjuades på temat ”Julklappar och gåvor” av studenter vid Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet. Utsänt 3 december.  
  
Radio Stockholm P4 
Lotta Björklund Larsen intervjuades av Björn Lindberg i programmet ”Stockholm idag”, 13 
mars. 
 
RTÉ 
Helena Wulff intervjuades om sin forskning om samtida irländska författare för 
kulturprogrammet ”NewsTalk 106” på den irländska radion, 26 augusti.  
 
Stockholms universitet 
Christina Garsten och Shahram Khosravi medverkade i en videofilm publicerad på SU:s 
hemsida om profilområdet ”Transnationell antropologi”, 2010, och talade om sina respektive 
forskningsområden.  
 
Svenska Dagbladet 
Annika Rabos artikel ”Sharia och de parallella rättssystemen” publicerades Under Strecket, 
27 februari. 
 
Sveriges Radio 
– Lotta Björklund Larsen intervjuades i P1-programmet Plånboken om sin avhandling  
under rubriken ”Det gyllene tillfället”, 10 februari. 
– Raoul Galli medverkade i ett samtal och telefonväkteri om ”Kropp och utseende” i P1-
programmet Barnen (Tonårspanelen), 29 oktober. 
– Hege Høyer Leivestad blev intervjuad om sitt avhandlingsprojekt om campingturism i P4 
Gotland-programmet 100,2 % sommar, 14 juli. 
– Karin Norman talade i P1-programmet OBS om ”Barn som begrepp och sociala varelser” 
inom en serie på temat barn, 21 oktober. 
 
Talking Anthropology, podcast 
Helena Wulff intervjuades om sin forskning om samtida irländska författare av Thomas 
Lohninger, Universität Wien, 22 mars.  
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Publikationer  

 
Björklund Larsen, Lotta. Illegal yet Licit : Justifying Informal Purchases of Work in 
Contemporary Sweden. Stockholm, Stockholms universitet Acta Universitatis. (avh.) 
 
Galli, Raoul. ”Kungliga Akademien för de fria konsterna – om konst, makt och symbolisk 
ekonomi”. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 4/2010: 26-40. 
 
Garsten, Christina, Nathalie Galais and Bas Koene [under utgivning]. Blended Workforce: 
Management and Organization of Temporary Agency Work. London: Routledge.  
 
Garsten, Christina, Jessica Lindvert and Renita Thedvall [under utgivning]. Arbetets marknad. 
Den nya arbetsmarknaden och samhällets organisering. Stockholm: Liber.  
 
Graham, Mark (2009). “LGBT Rights in the European Union, a Queer Affair?”. I Ellen Lewin 
& William Leap (red.), Out in Public: Reinventing Lesbian/Gay Anthropology in a 
Globalizing World. New York: Wiley-Blackwell. 
 
Graham, Mark. ”Method matters: Ethnography and Materiality”. I Kath Browne & Catherine 
J. Nash (red.), Queer Methodologies. Aldershot: Ashgate. 
 
Graham, Mark. ”Things in the Field: Ethnographic research into objects and sexuality”. 
Lamda Nordica 2010, 3-4 vol. 15: 65-89. 
 
Hannerz, Ulf (2009). ”Geocultural Scenarios”. I Peter Hedström och Björn Wittrock (red.), 
Frontiers of Sociology.  Leiden: Brill. 
 
Hannerz, Ulf (2009). “Afterword: The Long March of Anthropology”. I Mark-Anthony 
Falzon (red.), Multi-sited Ethnography. Farnham, Surrey: Ashgate. 
 
Hannerz, Ulf. Anthropology’s World: Life in a Twenty-first Century Discipline. London: Pluto 
Press. 
 
Hannerz, Ulf. “Afterthoughts: World Watching”. Social Anthropology, 18: 448-453. 
 
Hannerz, Ulf. “Diversity is Our Business”. American Anthropologist, 112: 539-551. 
 
Hannerz, Ulf. ”’The First Draft of History’: Notes on Events and Cultural Turbulence”. I 
Hans Joas och Barbro Klein (red.), The Benefit of Broad Horizons.  Leiden: Brill. 
 
Hannerz, Ulf. La complexité culturelle: Études de l’organisation sociale de la signification. 
Bernin: À la Croisée. (Fransk översättning av Cultural Complexity, med nytt förord.) 
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Hannerz, Ulf. “La complexité culturelle réactualisée: regards en arrière, regards en avant”. I 
Ulf Hannerz, La complexité culturelle: Études de l’organisation sociale de la signification. 
Bernin: À la Croisée. 
 
Helmfrid, Sigrun. ”Thirsty Men and Thrifty Women: Gender, Power and Agency in the Rural 
Beer Trade in Burkina Faso”. I S. Van Wolputte och M. Fumanti (red.), Beer in Africa, 
Drinking Spaces, States and Selves. Berlin: LIT Verlag. 
 
Khosravi, Shahram. The ‘Illegal’ Traveler: an auto-ethnography of borders, Hampshire: 
Palgrave.  
 
Khosravi, Shahram. “An Ethnography of Migrant ‘Illegality’ in Sweden: Included yet 
Excepted?”. Journal of International Political Theory, 6(1): 95-116. 
 
Khosravi, Shahram (medförfattare). ”Papperslös”. Social rapport 2010. Stockholm: 
Socialstyrelsen (s. 266-292). 
 
Lindh de Montoya, Monica och Aida Selimic. ”Review of Impact of Sida’s Microfinance 
Support in Bosnia and Herzegovina”. Sida Review, 2010:01.  
 
Lindquist, Johan.“Images and Evidence: Human Trafficking, Auditing, and the Production of 
Illicit Markets in Southeast Asia and Beyond”. Public Culture 22(1): 223-236. 
 
Lindquist, Johan. “Putting Ecstasy to Work: Tripping in the Indonesian 
Borderlands”. Identities 17(2&3): 280-303. 
 
Lindquist, Johan.“Labour Recruitment, Circuits of Capital, and Gendered Mobility: 
Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry”. Pacific Affairs 83(1): 115-132. 
 
Rabo, Annika. “Syrian transnational families and family law”. I Anne Hellum, Anne Griffiths 
& Shaheen Ali (red.), From Transnational Relations to Transnational Laws. Farnham: 
Ashgate. 
 
Rabo, Annika. “Enchanted sites, prosaic interests. Traders of the bazaar in Aleppo”. I Julie 
Scott & Tom Selwyn (red.), Thinking through Tourism. ASA Monographs 46, Oxford: Berg 
(s. 117-138). 
 
Rabo, Annika. “Syrian studies in Sweden”. Syrian Studies Association Newsletter 15.2 (2010) 
summer issue on Syria studies in Scotland and Scandinavia.  
 
Rabo, Annika (med Susan Wright). “Introduction. Anthropologies of university reform”. 
Social Anthropology, vol 18, no 1 Feb 2010: 1-14. 
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Rabo, Annika. “To roam or to be rooted? Movement, Mobility and settlement in northeast 
Syria”. I Nefissa Naguib & Bert de Vries (red.), Movement of People in Time and Space: 
Heureux qui comme Ulysses a fait un beau voyage. Bergen: Bric (s. 49-67). 
 
Thedvall, Renita. “The role of bureaucratisation in organising ’fair’ markets: The case of the 
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)”. Score working paper series 2010:11. 
 
Ullberg, Susann. “Disaster Memoryscapes: How Social Relations Shape Community 
Remembering of Catastrophe”. Anthropology News, oktober.  
 
Wulff, Helena (redaktör med Marit Melhuus och Jon P. Mitchell). Ethnographic Practice in 
the Present. Oxford: Berghahn Books.  
 
Wulff, Helena. “Colm Tóibín as Travel Writer”. Nordic Irish Studies, 9: 109-116.  
 
Wulff, Helena. Recension av Karin Högströms avhandling “Orientalisk dans i Stockholm: 
Femininiteter, möjligheter och begränsningar”, Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusstudier, Stockholms universitet. RIG, 3: 159-162.  
 
Wulff, Helena. ”Pär Isberg, a Swedish storyteller”. Dance Europe, December, s. 50-51. 
 
  



48 
 

Stockholm Studies in Social Anthropology 

 

Institutionen ger sedan 1974 ut serien Stockholm Studies in Social Anthropology, 
monografier författade på engelska. I serien ingår de flesta av institutionens 
doktorsavhandlingar men även andra studier. 
 
1. Caymanian Politics: Structure and Style in a Changing Island Society. Ulf Hannerz. 1974. 
2. Having Herds: Pastoral Herd Growth and Household Economy. Gudrun Dahl och Anders 
Hjort. 1976. 
3. The Patron and the Panca: Village Values and Pancayat Democracy in Nepal. Bengt-Erik 
Borgström. 1976. 
4. Ethnicity and Mobilization in Sami Politics. Tom Svensson. 1976. 
5. Market, Mosque and Mafraj: Social Inequality in a Yemeni Town. Tomas Gerholm. 1977. 
6. The Community Apart: A Case Study of a Canadian Indian Reserve Community. Yngve G. 
Lithman. 1978 (Tillgänglig från Univ. of Manitoba). 
7. Savanna Town: Rural Ties and Urban Opportunities in Northern Kenya. Anders Hjort. 
1979. 
8. Suffering Grass: Subsistence and Society of Waso Borana. Gudrun Dahl. 1979. 
9. North to Another Country: The Formation of a Suryoyo Community in Sweden. Ulf 
Björklund. 1981. 
10. Catching the Tourist: Women Handicraft Traders in the Gambia. Ulla Wagner. 1982. 
11. The Practice of Underdevelopment: Economic Development Projects in a Canadian Indian 
Reserve Community. Yngve G. Lithman. 1983. 
12. Evil Eye or Bacteria: Turkish Migrant Women and Swedish Health Care. Lisbeth Sachs. 
1983. 
13. Women of the Barrio: Class and Gender in a Colombian City. Kristina Bohman. 1984. 
14. Conflict and Compliance: Class Consciousness among Swedish Workers. Mona 
Rosendahl. 1985. 
15. Change on the Euphrates: Villagers, Townsmen and Employees in Northeast Syria. 
Annika Rabo. 1986. 
16. Morally United and Politically Divided: The Chinese Community of Penang. Claes 
Hallgren. 1987. 
17. In the Stockholm Art World. Deborah Ericson. 1988. 
18. Shepherds, Workers, Intellectuals: Culture and Centre-Periphery Relationships in a 
Sardinian Village. Peter Schweizer. 1988. 
19. Women at a Loss: Changes in Maasai Pastoralism and their Effects on Gender Relations. 
Aud Talle. 1988. 
20. First we are People...: The Koris of Kanpur between Caste and Class. Stefan Molund. 
1988. 
21. Twenty Girls: Growing Up, Ethnicity and Excitement in a South London Microculture. 
Helena Wulff. 1988. 
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22. Left Hand Left Behind: The Changing Gender System of a Barrio in Valencia, Spain. 
Britt-Marie Thurén. 1988. 
23. Central Planning and Local Reality: The Case of a Producers Cooperative in Ethiopia. Eva 
Poluha. 1989. 
24. A Sound Family Makes a Sound State: Ideology and Upbringing in a German Village. 
Karin Norman. 1991. 
25. Community, Carnival and Campaign: Expressions of Belonging in a Swedish Region. 
Ann-Kristin Ekman. 1991. 
26. Women in a Borderland: Managing Muslim Identity where Morocco meets Spain. Eva 
Evers Rosander. 1991. 
27. Responsible Man: the Atmaan Beja of North-Eastern Sudan. Anders Hjort of Ornäs och 
Gudrun Dahl. 1991. 
28. Peasant Differentiation and Development: The Case of a Mexican Ejido. Lasse Krantz. 
1991. 
29. Kam-Ap or Take-off: Local Notions of Development. Gudrun Dahl och Annika Rabo 
(red.). 1992. 
30. More Blessed to Give: A Pentecostal Mission to Bolivia in Anthropological Perspective. 
Göran Johansson. 1992. 
31. Green Arguments and Local Subsistence. Gudrun Dahl (red). 1993. 
32. Veils and Videos: Female Youth Culture on the Kenyan Coast. Minou Fuglesang. 1994.  
33. Apple World: Core and Periphery in a Transnational Organizational Culture. Christina 
Garsten. 1994. 
34. Land is Coming Up: The Burunge of Central Tanzania and their Environments. Wilhelm 
Östberg. 1995. 
35. Persistent Peasants: Smallholders, State Agencies and Involuntary Migration in Western 
Venezuela. Miguel Montoya Diaz. 1996. 
36. Progress, Hunger and Envy: Commercial Agriculture, Marketing and Social 
Transformation in the Venezuelan Andes. Monica Lindh de Montoya. 1996. 
37. Shunters at Work: Creating a World in a Railway Yard. Birgitta Edelman. 1997. 
38. Among the Interculturalists: An Emergent Profession and its Packaging of Knowledge. 
Tommy Dahlén. 1997. 
39. Shamanic Performances on the Urban Scene: Neo-Shamanism in Contemporary Sweden. 
Galina Lindquist. 1997. 
40. Cherished Moments: Engaging with the Past in a Swedish Parish. Bengt-Erik Borgström. 
1997. 
41. Forests, Farmers and the State: Environmentalism and Resistance in Northeastern 
Thailand. Amare Tegbaru. 1998. 
42. Pacific Passages: World Culture and Local Politics in Guam. Ronald Stade. 1998. 
43. Under One Roof: On Becoming a Turk in Sweden. Judith Narrowe. 1998. 
44. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish Contexts: On Processes of Cultural 
Modification. Annette Henning. 2000. 
45. The Hospital is a Uterus: Western Discourses of Childbirth in Late Modernity – a Case 
Study from Northern Italy. Tove Holmqvist. 2000. 
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46. Tired of Weeping: Child death and mourning among Papel mothers in Guinea-Bissau. 
Jónína Einarsdóttir. 2000. 
47. Feminine Matters: Women’s Religious Practices in a Portuguese Town. Lena Gemzöe. 
2000. 
48. Lost Visions and New Uncertainties: Sandinista Professionales in Northern Nicaragua. 
Inger Lundgren. 2000. 
49. Transnational.Dynamics@Development.Net. Internet, Modernization and Globalization. 
Paula Uimonen. 2001. 
50. Gold is Illusion: The Garimpeiros of Tapajos Valley in the Brazilian Amazonia. Enrique 
Rodriguez Laretta. 2002. 
51. Lucknow Daily: How a Hindi Newspaper Constructs Society. Per Ståhlberg. 2002. 
52. Only For You! Brazilians and the Telenovela Flow. Thaïs Machado Borges. 2003. 
53. They Call For Us: Strategies for Securing Autonomy among the Paliyans, Hunter-
Gatherers in the Palni Hills, South India. Christer Norström. 2003. 
54. “Our Fury is Burning”: Local Practice and Global Connections in the Dali Movement. 
Eva-Maria Hardtmann. 2003. 
55. Species Aid: Organizational Sensemaking in a Preservation Project in Albania. Peter 
Green. 2004. 
56. India Dreams: Cultural Identity Among Young Middle Class Men in New Delhi. Paolo 
Favero. 2005. 
57. Irish Scene and Sound: Identity, Authenticity and Transnationality Among Young 
Musicians. Virva Basegmez. 2005. 
58. Eurocrats at Work: Negotiating Transparency in Postnational Employment Policy. Renita 
Thedvall. 2006. 
59. The Un/selfish Leader: Changing Notions in a Tamil Nadu Village. Björn Alm. 2006. 
60. ‘When Women Unite!’ The Making of the Anti-Liquor Movement in Andhra Pradesh, 
India. Marie Larsson. 2006. 
61. Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Åsa 
Bartholdsson. 2007. 
62. From Slaves to princes: The role of NGOs in the contemporary construction of race and 
ethnicity in Salvador, Brazil. Örjan Bartholdson. 2007. 
63. Exercising Peace. Conflict Preventionism, Neoliberalism, and the New Military. Mattias 
Viktorin. 2008. 
64. Opening the Orange Envelope: Reform and Responsibility in the Remaking of the 
Swedish National Pension system. Anette Nyqvist. 2008. 
 
 
Stockholm Studies in Social Anthropology. New Series. 
 
1. The Body is Made to Move: Gym and Fitness Culture in Sweden. Christina Hedblom. 
2009. 
2. Illegal yet Licit: Justifying Informal Purchases of Work in Contemporary Sweden. Lotta 
Björklund Larsen. 2010. 
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3. Call for Protection: Situating Journalists in Post-Cold Wasr Romania in a Global Media 
Development Discourse. Urban Larssen. 2010. 
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Forskningsprojekt 

 
 
Abdallah, Laila 
Prat och praktik i en normativ ekonomi: Att förhandla och utmäta jämställdhet i en 
mellanstatlig organisation 
Inom det institutioner och samarbetsnätverk där man söker utforma normer för den globala 
ekonomin, förhandlar och konkurrerar olika aktörer med varandra om hur man ska mäta olika 
sociala aspekter. Syftet med detta avhandlingsprojekt är att undersöka den policyskapande 
verksamheten kring jämställdhet i det internationella utvecklingssamarbetet i en mellanstatlig 
organisation. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) och dess 
kommittée för internationellt utvecklingssamarbete, DAC (Development Assistance 
Committee), och tillhörande direktorat, DCD (Development Co-operation Diractorate), är 
utgångsläget för min studie. Som ett inflytelserikt mellanstatligt expertorgan samlar de in data 
för att koordinera och utvärdera medlemsstaternas biståndsprogram. Min studie handlar om 
hur olika diskussioner, förhandlingar om och utmätningar av jämställdhet formas för att 
utvärdera implementeringen av jämställdhet i det internationella utvecklingssamarbetet. Hur 
diskuterar olika aktörer inom OECD och dess nära omgivning kring innehållet av olika 
jämställdhetskriterier för att utvärdera medlemsländernas arbete? Vilka 
jämställdhetsperspektiv dominerar och vems perspektiv på ansvar samt ansvarets gränser 
ligger bakom sådana bedömningar? OECD studeras också i en kontext av internationella 
förhandlingar med olika samarbetspartners, såsom andra mellanstatliga organisationer (främst 
FN, Världsbanken och IMF) och icke-statliga organisationer (s.k. det civila samhället). Här 
utforskas hur transparent dessa förhandlingar är, dvs vilket inflytande, ansvar och 
handlingsutrymme olika organ uppfattas ha i relation till OECD/DAC/DCD i granskandet av 
jämställdhetsarbetet. På vilket sätt formar prat om jämställdhet normer för det internationella 
policyskapandet av jämställdhet i utvecklingssamarbetet? Och hur styr detta OECD:s 
medlemsstaters distribution av biståndet? Studien utförs med hjälp av intervjuer, deltagande 
observation, analyser av dokument och statistisk data. Studien har finansierats av Riksbankens 
Jubileumsfond och ingår i forskningsprojektet Sociala affärer: Styrformer för en normativ 
ekonomi (projektledare Christina Garsten). 
 
Aguirre, Gladis 
Mellan Ecuador och Barcelona: omsorg, familj och migration i nyliberalismens era 
Denna studie beskriver det emotionella arbete som kvinnliga migranter och deras släktingar 
tillsammans utför i syfte att fylla ”omsorgsluckor” i hemlandet och för att anpassa sig till den 
globala ekonomins olika krav. Utgångspunkt för diskussionen är en undersökning av de 
erfarenheter kvinnorna har av att lämna sina barn eller en åldrad förälder i hemlandet och av 
att överlåta omsorgen av dessa till andra anhöriga. Tre faktorer är viktiga i denna process: den 
särskilda dynamiken hos den kvinnliga migrationen, specifika utvecklingsmönster i den 
globala nyliberala ekonomin samt den flexibla karaktären hos de familjer de kvinnliga 
migranterna tillhör. Grundläggande frågor för studien innefattar: hur inverkar den nyliberala 
ekonomiska utvecklingen på familjedynamiska aspekter av transnationell mobilitet och icke-
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mobilitet? På vilka sätt anpassar sig migrantfamiljer till de krav som den globala marknaden 
ställer och hur anpassar sig den ekonomiska globaliseringen till vissa kulturella 
familjemönster?  
 
Alneng, Victor 
En plats men många: Den sociala konstruktionen av en vietnamesisk turistort 
Med det politiska reformprojektet Doi Moi, har turism blivit en huvudsaklig ekonomisk 
näring i Vietnam. Denna studie fokuserar på den sociala konstruktionen av Dalat som 
turiststad – d.v.s. det komplicerade samspelet mellan turisternas och värdarnas bilder av Dalat 
och sätt att använda staden. Förväntningar och bilder analyseras som de omsätts i praktik, 
omtvistas eller tvingas på någon i interaktionen mellan olika aktörer på arenan och visavi det 
större sammanhang av globalisering och utveckling av vilket Dalat är en del. Uppmärksamhet 
ges till skillnaden mellan inre, lokal turism och internationell turism. Hur relaterar bilden av 
Dalat till turisternas och turismarbetarnas upplevelse av tillfredsställelse och officiella 
strävanden? Hur återspeglar den maktrelationer av genus-, klass-, och etnisk natur och i 
relation till nationalstaten? 
 
Björklund Larsen, Lotta 
Den svenska beskattningsdynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och 
samhällets ekonomisering 
Mitt forskningsintresse avser samhällsekonomi. Jag ställer mig frågor som vad är ekonomi, 
hur definieras och upprätthålls dess gränser och vilken roll spelar ekonomin och tankesätt om 
denna i samhället idag. Särskilt spännande tycker jag tjänster är eftersom de involverar många 
sociala aspekter. En tjänst kan vara hjälp till en medmänniska, men också en konkurrensutsatt 
marknadshandel. Vilka faktorer gör att tjänster ses som ekonomiska? Denna fråga vill jag 
adressera genom att studera vad som händer i gränssnittet mellan den enskilda individens 
värderingar och prioriteringar, statens regleringar och hur institutioner påverkar. Jag 
disputerade 2010 med en avhandling om hur en grupp människor skapar mening med sina köp 
av svart arbete och därmed definierar sitt förhållande till det svenska samhället. Överordnat 
ställde jag frågor som vilka sociala praktiker och värderingar gör att svartköpen kan 
rättfärdigas och på vilket sätt spelar den formella ekonomins brister en roll? På vilket sätt är 
köp av svart arbete del av människors leverne och samhällssyn i dagens Sverige? 
Avhandlingen väckte frågor om hur beskattning av tjänster tillämpas i skärningspunkten 
mellan det privata och det offentliga. Detta gränsland vill jag fortsatt utforska, men nu genom 
att se på vilka faktorer som gör att vissa transaktioner skall beskattas och andra inte.  
Under 2010 arbetade jag på Score (Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor) 
där jag deltog i forskningsprogrammet Att organisera marknader.  
 
Dahl, Gudrun 
Den svenska utvecklingsdiskursen 
Slagordens sociala och kulturella biografier i den svenska utvecklingsdiskursen: 
spridningen av internationella språkbruk. Projektet studerar den internationella spridningen, 
semantiska differentieringen och sociala kontexten för vissa nyckelbegrepp i det 
internationella utvecklingssamarbetet. Nyckelbegrepp får ofta starka kognitiva och normativa 
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effekter i formuleringen och implementeringen av bistånd och utvecklingspolicy. Projektet 
undersöker ett urval av signifikanta nyckelbegrepp i utvecklingsdiskursen, några valda post 
hoc och några på basis av sin aktualitet. Genom att studera spridningen av nyckelbegrepp i tid 
och rum vill Gudrun Dahl kasta ljus över nätverken genom vilka inflytande flödar i den 
internationella biståndsvärlden och bidra till en förståelse av begreppsliga och retoriska 
trender i policyskapande. Många av orden har visat sig relatera till trender i socialpolitik och 
internationell företagsmanagementkultur. Därför aktualiseras också ordens 
genreöverskridande karaktär.  
 
Drougge, Per 
Moveable Monasticism: Aspects of Modernist Buddhism 
 Under de senaste decennierna har buddhistiskt tankegods och olika former av utövande 
tilldragit sig ett allt större intresse utanför Asien. Buddhistiska symboler, idéer och begrepp 
återfinns idag inom västerländsk (populär)kultur, ofta i en mer eller mindre hybridiserad, 
eklektisk eller synkretistisk form. samtidigt som olika slags buddhism också har etablerat sig 
som levande, religiösa traditioner i västvärlden. Avhandlingsprojektet Moveable 
Monasticism: Aspects of Modernist Buddhism är en etnografisk studie av samtida 
zenbuddhism som ett transnationellt fenomen och baseras på fältstudier i Japan, Indien, USA 
och Västeuropa. Som framgår av titeln fokuserar jag på monastiska former av religiöst 
utövande och studien kan ses som ett försök att bidra till klosterlivets etnografi. Ett av mina 
huvudsakliga intressen har varit hur alternativa former av detta slags ”institutionaliserade 
liminalitet” uppstått i relation till de fenomen som brukar kallas buddhistisk modernism. 
 
Forrest, Mia 
Fetmans medikalisering 
Fetma har kommit att bli ett globalt hälsoproblem. I samband med att prevalensen av övervikt 
och fetma ökar har fetma kommit att förstås som ett uttryck för ohälsa. Nationsstater, 
däribland Sverige, utvecklar handlingsplaner och interventionsprogram för bekämpningen och 
behandling av fetma. Således har tillståndet kommit att bli ett område för medicin. Detta 
projekt undersöker hur fetma som medicinskt tillstånd förstås och behandlas inom 
specialistvården i Stockholm, med fokus på den medicinska expertkunskapen som skapas, 
förmedlas och brukas inom specialistvården. Vården och den medicinska expertkunskapen 
rörande fetma utvecklas ofta utanför Sverige. Globala aktörer (så som internationella 
organisationer) utvecklar och sprider kunskap om fetma som en medicinsk angelägenhet detta 
präglar svenska behandlingar, diagnoser och kriterier. Studien fokuserar därför även på hur 
globala nivåer av expertkunskap präglar fetma vården i Sverige. Här studeras således hur den 
svenska specialistvården använder sig av (och förhåller sig till) medicinsk kunskap i sin 
behandling. Samt hur internationell medicinsk kunskap interagerar med den svenska 
sjukvården. 
 
Galli, Raoul 
Sociala och mentala strukturer i reklamvärlden 
Den sociala gåta som den här studien söker svar på är varför reklamen och varumärkena ser ut 
som de gör, och om reklamindustrins intresse att skapa och forma marknader bidrar till att 
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konstituera sociala skillnader och skiktningar. I kontrast till en spridd föreställning att 
reklamen "speglar samhället" är grundantagandet att reklamen i första hand speglar den värld 
som skapar den, dvs. reklamvärlden. Det är producenterna i detta mikrokosmos vars 
föreställningar och idéer om samhället reklamen primärt reflekterar. Frågan som ställs är 
därför hur denna värld är socialt och mentalt strukturerad. Studien är Bourdieu-inspirerad och 
intresserar sig för den svenska reklambranschen i termer av ett socialt produktionsfält. 
Utkikspunkten är en internationell reklambyrå i Stockholm där dagliga observationer utförts 
under ett års fältarbete. 
 
Garsten, Christina 
Att representera och forma globala marknader: tankesmedjors roll 
I takt med ökad globalisering av marknadsutbyten och globala risk-scenarios prioriterar 
alltfler organisationer skapande och spridande av kunskap om världsläget idag. Stiftelser, 
fonder och konsultföretag, liksom olika typer av tankesmedjor, är engagerade i att analysera 
den nuvarande finansiella och sociala situationen i världen och i att ta fram scenarios för 
framtida möjliga utvecklingslinjer. Sådana representationer spelar ofta en roll i politiska 
debatter, beslutsprocesser i företag och i stora globala institutioner, som Världsbanken och 
Internationella Valutafonden. De spelar också ofta en roll i allokeringen av finansiella 
resurser, i agenda-sättande och i att organisera prioriteringar. Projektet fokuserar på 
tankesmedjors aktiviteter för att producera kunskap och representationer av framtida 
marknader. Några forskningsfrågor är; hur skapar och formar tankesmedjor kunskap och 
forskning? Hur distribueras kunskap och forskningsresultat till andra relevanta aktörer?  
Projektet, som leds av Christina Garsten, är den del av forsningsprogrammet Att organisera 
marknader, som koordineras av professor Nils Brunsson, Handelshögskolan i Stockholm. 
Christina Garsten, Göran Sundström och Nils Brunsson utgör tillsammans ledningsgruppen 
för detta forskningsprogram.  
 
Sociala affärer: styrformer för en normativ ekonomi 
Ekonomisk rationalitet och socialt ansvar går sällan hand i hand. Den logik som kännetecknar 
marknaden står ofta i konflikt med de logiker som värnar om sociala, etiska och miljömässiga 
hänsyn. Den globala ekonomins framfart har emellertid ställt dessa konflikter i fokus. Krav på 
en mer ”normativ ekonomi” framförs från såväl sociala rörelser som företrädare för stater och 
multilaterala organisationer. Forskningsprogrammet undersöker hur nya styrformer för 
företags agerande kommer till stånd i ett system av fragmenterad politisk auktoritet. Särskilt 
fokus sätts på sådana styrformer som är avsedda att tillgodose samhällets krav på en normativ 
ekonomi – en ekonomisk ordning där hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga faktorer är 
en integrerad del av företags strategiska handlande. Mera precist fokuseras de modeller för 
social ansvarighet som kommer till uttryck i uppförandekoder, mjuk normgivning, policies 
och andra frivilliga överenskommelser mellan parter. Hur skapas auktoritet för nya styrformer 
för socialt ansvar? På vilka grunder ges frivilliga styrformer legitimitet? Vad kan ökade 
privata och offentliga partnerskap och pluralistiska styrprocesser innebära i termer av 
demokratisk legitimitet? Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är förlagt på 
Score, SU. I projektet har Anna Hasselström, Ulf Jonsson (Ekonomisk historia, SU), Monica 
Lindh de Montoya, Jessica Lindvert(Score, SU) Lisbeth Segerlund (Ekonomisk historia, SU), 
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Laila Abdallah, och Kristina Tamm-Hallström (Score, SU) medverkat. Projektet 
slutredovisades 2010. 
 
Företag och socialt ansvar på en global marknad 
Skapandet av nya styrformer för en normativ ekonomi väcker centrala frågor om fördelningen 
av ansvar mellan organisationer – mellan företag och stater – och om ansvarsutkrävande. 
Även om företag i ökad utsträckning engagerar sig i sociala frågor är möjligheterna till insyn, 
kontroll och övervakning ofta små. Vilka är förutsättningarna för ansvarsutkrävande när 
ansvar formuleras i samarbete mellan flera olika typer av organisationer? Hur skapar sig 
organisationer auktoritet i en komplex multilateral miljö av regler och standarder? Företagens 
sociala ansvarstagande berör i hög grad också frågor om legitimitet. Hur skapas legitimitet i 
multilaterala överenskommelser för socialt ansvar? Projektet studerar hur några 
transnationella företag arbetar för att uppnå en högre grad av socialt ansvarstagande och hur 
de relaterar till initiativ från svenska staten och från FN:s Global Compact. Projektet ingår i 
det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Sociala affärer, se ovan. 
 
Graham, Mark 
Modellstaden. Gemenskap och hållbarhet i Hammarby Sjöstad 
Genom en detaljerad fallstudie av Hammarbysjöstad, Stockholm undersöker det här projektet 
i vilken utsträckning den definition av gemenskap som vanligtvis förutsätts i diskurser och 
policydokument om hållbar stadsutveckling är kompatibla med de faktiska 
gemenskapsformer som existerar eller utvecklas inom ramen för hållbara urbana lösningar. 
Projektet undersöker den sociala och kulturella mångfald som finns i Hammarby Sjöstad. 
Dessutom de implikationer invånarnas deltagande i och mottaglighet för den slags sociala 
pedagogik som används inom hållbar stadsutveckling. Projektet syftar bland annat till att 
bevisa relationen mellan gemenskapsformer och förutsättningarna för att hållbarhet får stöd 
av lokala människor. Det bidrar med en detaljerad information om lokala förstålelser av 
”hållbar utveckling” i dess olika dimensioner; miljömässig, ekonomisk och social (kulturell) 
och vad detta innebär för privatpersoner. Dessutom hur officiella diskurser och pedagogiska 
budskap om hållbar utveckling bildar del av människors liv, det vill säga, hur det mottas, 
tolkas, modifieras eller förkastas. Projektet ger ett antropologiskt bidrag till studiet av 
hållbarhet i Sverige. Givet den Hammarby Sjöstads status som internationell förebild 
kommer studien med all säkerhet även att vara av internationellt intresse. Materialet baserar 
sig på en detaljerad etnografisk studie samt en större enkätundersökning. 
 
Gullberg, Johanna 
Politikens gränser: våld, feminism och antirasism i Paris norra förorter 
Johanna Gullbergs studie är en etnografisk jämförande studie av tre politiska grupper som 
verkar i Paris förorter – Ni putes ni soumises, AFRICA och Les indigènes de la république. De 
två förstnämna grupperna är uttalat både feministiska och antirasistisk. Den sistnämna är 
antirasistisk men inbegriper ett feministisk kollektiv. Alla grupperna studien försvarar alltså 
explicit såväl en feministisk som antirasistisk politisk ideologi, men i sin politiska praktik 
tenderar de att hamna i antingen ett feministiskt eller antirasistiskt fält. Därför har Johanna 
Gullberg i sin avhandling valt att fokusera på hur det kommer sig att de tre grupperna inte 
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samtidigt kan agera som både feminister och antirasister. Försöken att förstå denna gåta har 
fört henne in i andra sociala spänningsfält, exempelvis det franska koloniala arvets betydelse i 
den nationella politiska praktiken, den franska sekularismens (laïcité) radikala delning mellan 
politik och religion, formandet av en polariserad ”vi-och-dom” dikotomi mellan ”fransmän” 
och invandrare”- en process Johanna Gullberg kallar ett ”radikaliserande av den andras 
annorlundahet”- och till slut uppkomsten av olika moraliska världar i det politiska livet. Det är 
alltså utifrån en analys av hur just den här gränsdragningen mellan feminism och antirasism 
föds och fungerar i de tre gruppernas politiska praktik som det fortsatta avhandlingsarbetet nu 
kretsar kring. 
 
Hannerz, Ulf 
Globala scenarier  
Studiens centrala fokus är på de uppmärksammade globala framtidsscenarier som utkommit i 
flera vågor sedan det kalla krigets slut, med olika betoningar och med författare som Francis 
Fukuyama, Samuel Huntington, Joseph Nye, Benjamin Barber, Timothy Garton Ash, Robert 
Kaplan, och Thomas Friedman. Scenarierna, framställda av akademiker eller journalister, 
omfattar ofta en kulturell dimension, och denna ges särskild uppmärksamhet i projektet. 
Scenarierna granskas dock inte bara som texter, utan också som en källa till kollektiva 
föreställningar som nått alltmer global spridning. Det ifrågavarande kulturkomplexets 
transnationella sociala organisation har följaktligen också analyserats. Medan det är klart att 
scenarierna till stor del haft ett euroamerikanskt usprung kan det också märkas att en senare 
våg av scenarier, med författare med starkare anknytningar annorstädes i världen, särskilt i 
Asien, börjar vinna mer uppmärksamhet. Längre uppehåll vid University of Tokyo (2004), 
Tel Aviv University (2005), och Internationales Forschungszentrum Kulturwissenchaften, 
Wien (2007-8), har varit till stor nytta i utvecklingen av forskningsperspektivet.  
 
Hardtmann, Eva-Maria 
Transnationella nätverk inom globala rättviserörelsen: 
Fyra sociala rörelser med ursprung i Indien, Japan, Frankrike och Honduras 
Det årliga World Social Forum som erbjuder ett alternativ till World Economic Forum i 
Davos (Schweiz) har sedan starten 2001 lockat till sig aktivister, intellektuella, musiker, 
konstnärer och andra under parollen: ”En annan värld är möjlig!” Det ursprungliga intresset 
från media och allmänheten verkar dock ha mattats av något. Detta betyder inte att 
aktivisterna i globala rättviserörelsen är inaktiva, utan snarast att formerna för deras aktiviteter 
har förändrats. Idag skapar aktivisterna nätverk på en mer regelbunden basis och World Social 
Forum processen pågår året runt. Dessa nätverk kommer med största sannolikhet att få en stor 
politisk betydelse under de närmsta decennierna och bör därför studeras ingående av forskare 
inom olika discipliner. Detta projekt kommer att studera aktivister i fyra olika transnationella 
sociala rörelser som alla är del av globala rättviserörelsen. Syftet är att bidra till förståelsen av 
processer, då aktivister i rörelser som involverar olika kategorier av människor med olika 
fokus, och med bas i olika delar av världen skapar nätverk mellan sina respektive rörelser. 
Genom att följa och dokumentera det dagliga arbetet bland aktivisterna kommer studien att 
bidra med ett etnografiskt exempel på det som brukar benämnas alternativ globalisering.  
Projektet löper över tiden 2009-2012 och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 
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Helmfrid, Sigrun 
Samhällsförändring, ekonomiska strategier och genusordningen: En bomullsodlande by 
i Burkina Faso 
Denna studie från västra Burkina Faso, utforskar kvinnors ekonomiska strategier inom och 
bortom hushållen, i ett sammanhang präglat av bondehushållens kommersiella bomullsodling. 
De utmaningar som dessa kvinnor tacklar faller inom två övergripande kategorier; de som rör 
fördelningen av inkomsterna från det gemensamma jordbruket, och de som rör hur kvinnorna 
sköter sin individuella ekonomi inom det hushållsekonomiska systemet. Sigrun Helmfrid 
undersöker hur kvinnor går tillväga i sin dagliga kamp för att dels fullgöra sina plikter 
gentemot familj och släkt dels tillfredsställa egna behov och önskningar. Hon beskriver också 
hur ökande ekonomiska klyftor påverkar enskilda kvinnors utrymme och alternativ för 
handling. Utifrån en detaljerad utforskning av hur några bondehushåll organiserar produktion, 
konsumtion och fördelning utvecklar Sigrun Helmfrid ett kritiskt argument i förhållande till 
ekonomiska teorier om hushåll.  
 
Huss, Hasse 
Rhythm Business – reggae som ett translokalt fält (avhandlingsarbete) 
En studie av Jamaicas populärmusik och den transnationella reggaeindustrin, en 
musikgemenskap som karakteriseras av informella och gränsöverskridande kontakter 
huvudsakligen vid sidan av de stora allfarvägarna. Fältarbete har bedrivits i Kingston, Tokyo, 
Osaka och London. 
 
A radio station, a record label, and a beach 
En studie av radiostationen WANN i Annapolis, skivbolaget Ru-Jac i Baltimore, och Carr’s 
Beach i Arundel County, Maryland (en av USA:s sista segregerade stränder). Intervjuer har 
gjorts i Annapolis och Baltimore; arkivarbete i Washington (Smithsonian Archives Center). 
 
Høyer Leivestad, Hege  
Campingkonsumtion - materialitet, mobilitet och motoriserad camping i Europa 
Avhandlingsprojektet undersöker sammanhangen mellan mobilitet, konsumtion och materiell 
kultur och hur dessa tar sig uttryck i motoriserad camping i Europa. Projektet fokuserar på 
olika campares användning av husvagnar och husbilar och hur denna kan knytas till frågor om 
fritid, hem och resande. Folks upplevelser av campingliv relateras vidare till några av de 
institutioner, organisationer och marknadsaktörer som lägger grund för och påverkar camping 
i Europa. Hur reproduceras och skapas idéer och ideal om mobilitet bland campare själva och 
i marknadsföringen av camping som fritidsform? På vilka sätt hänger husvagns- och 
campingliv samman med aspekter av fritid, klass och familjeliv? Vilken roll spelar 
konsumtionen av materiella objekt, husvagnarna och husbilarna, i skapandet av ett 
campinghem, och på vilket sätt kan detta relateras till former för temporär och permanent 
migration? Studien baseras på fältarbete bland långtidscampande på Costa Blanca i Spanien, 
campare på svenska campingplatser, samt på möten, mässor och träffar där olika delar av 
campingbranschen är involverad. 
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Khosravi, Shahram 
Papperslösa invandrare i Sveriges informella ekonomi 
Detta projekt syftar till att genomföra en kvalitativ studie av "illegala" invandrares situation i 
den informella ekonomin i Stockholm. Invandrare utan papper, de som kallas "illegala" 
invandrare, är i första hand arbetskraftinvandrare (inklusive sex labourers). De utgör en stor 
del av arbetskraften inom den informella ekonomin i Nordamerika och Västeuropa. En 
relevant och viktig fråga i detta sammanhang är "vad kommer först?" Den billiga och 
undergivna arbetskraften eller den avreglerade arbetsrelationen. Den urbana medelklassens 
ökande efterfråga på diverse servicetjänster och billiga varor har resulterat i att den informella 
ekonomin i europeiska storstäder har expanderat under de senaste åren. Två viktiga aktörer i 
den informella sektorn är kvinnor och invandrare (både legala och "illegala"). Som ett 
delprojekt i ett stort europeiskt forskningsprojekt syftar denna studie att undersöka bland 
annat; 1) relationen mellan efterfråga på billig arbetskraft och "illegal" invandring till Sverige; 
2) de sociala nätverken (både etniska och transetniska) och deras roll i den informella 
arbetsförmedlingen; 3) relationen mellan invandrarföretagsamhet och den "illegala" 
invandrarens situation i arbetsmarknaden; 4) de teoretiska frågorna kring informell ekonomi 
och invandring.  

 
Kjellgren, Björn 
Omsorg och identitet: sonlig vördnad i dagens Kina 
Sonlig vördnad, xiao, är en av de viktigaste normerna i den kinesiska traditionen. Den 
konfucianska ideologins betoning av harmoni, hierarki och strikt patrilinjäritet strålar samman 
i ett begrepp som utgjort ryggrad för den mest seglivade av kinesiska ismer, familism. Ett 
begrepp lika centralt idag som för 2500 år sedan är det inte bara ett moraliskt vardagsverktyg, 
utan också en essentiell del av kinesisk självförståelse och identitet. Men vad betyder xiao i 
förvandlingarnas Kina, för vem och i vilka situationer? Hur ser relationerna mellan 
generationerna ut, och hur väl stämmer idéerna och idealen med verkligheten? 
 
Kodrou, Eva 
Transnationella liv över indiska Oceanen: Migrationer, identiteter och religiositet bland 
swahilitalande omanska kvinnor 
Studien fokuserar på den geografiska och kulturella regionen som spänner mellan Sydarabien 
och Östafrika och de Oman-ättlingar som har migrerat över Indiska oceanen. Ett diakroniskt 
perspektiv på dessa migrationsströmmar över haven antas tillföra ny kunskap om fenomenet 
re-migration då sändarlandet Oman på relativt kort tid moderniserats och omvandlats till 
mottagarsamhälle. Omanier migrerade historiskt till Östafrika och deras samtida ättlingar 
migrerar "tillbaks" till Oman. Syftet med studien är att belysa de identitetsförändringar, både 
självupplevda och socialt tillskrivna som migrationen medför genom samspelet mellan 
genusrelationer och etnisk pluralism. Antropologiskt fältarbete har utförts i den polyetniska 
staden Muscat i syfte att utforska några swahili-omanska kvinnors migrationslivshistorier 
samt livskarriärer. Analytiskt fokus ligger på kvinnornas synkretiska muslimska religiositet då 
denna har visat sig förse dem med kontinuitet samt där släktskap ej funnits, med nödvändiga 
nätverk för migrationen från Östafrika till Oman. Religiositeten har vidare visat sig utgöra en 
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bas för skapandet av en samtida genusidentitet i en urban kontext karaktäriserad av regionala 
och lokala tolkningar av islam samt modernisering och oljebaserat välstånd. Kategorin 
"muslimska kvinnor" kommer med denna studie att nyanseras ytterligare då kvinnorna i 
studien tillhör elitskiktet och deras migrationsmönster och integrationsstrategier undersöks i 
relation till den pågående teoretiska debatten om struktur och agens inom 
samhällsforskningen. Denna studie bidrar också till utforskningen av transnationella 
migrationer genom ett genusperspektiv och den socialantropologiska debatten om etnicitet, 
identitet och religiositet. 
 
Larssen, Urban 
Journalistik i dagens Rumänien 
Efter samhällsomvandlingen i Rumänien 1989 var det många massmedieexperter och 
intellektuella i Väst som hade synpunkter på vilken väg rumänska auktoriteter och aktörer på 
mediemarknaden borde gå. Receptet var västerländsk journalistik, men vad detta innebär 
problematiserades inte. Den västeuropeiska och amerikanska journalistikens egna 
trovärdighetsproblem hölls i bakgrunden. Inte heller tog man hänsyn till några 
kulturteoretiska perspektiv med utgångspunkt i den rumänska situationen. När den 
västerländska journalistikmodellen exporteras tycks den förlora en del av sin ursprungliga 
karaktär men samtidigt sätta åt sidan karaktären hos mottagaren. Genom att framställas som 
universell, idealiseras modellen. Frågan är då av vilken nytta modellen kan vara för den 
enskilde journalisten i Rumänien i samspelet med intervjuobjekt och publik, eller till lokala 
huvudredaktörer som har att besluta om omedelbara journalistiska strategier. Denna studie 
kommer att se på hur modellen diskuteras, anpassas och nyttiggörs i journalistundervisning, 
redaktionella sammanhang och daglig journalistisk verksamhet i Rumänien. Materialet har 
samlats in med deltagande observation och intervjuer i flera journalistiska miljöer. 
(Den 7 maj försvarade Urban Larssen avhandlingen: Call for Protection: Situating Journalists 
in Post-Cold War Romania in a Global Media Development Discourse.) 
 
Larsson, Marie 
De osynliga arbetarna! Transnationell och lokal aktivism bland hembaserade kvinnliga 
arbetstagare i Manila, Leeds och Ahmedabad 
Detta projekt handlar om transnationell mobilisering bland hembaserade arbetare. Dess 
deltagare består av personer, framför allt kvinnor, vilka arbetar i hemmet (eller i närheten) 
som lönearbetare eller egenanställda. Deras sysslor har ofta inte setts som arbete, vilket har 
bidragit till låga löner och osäkra anställningsförhållanden. Mitt syfte är att studera sambandet 
mellan transnationell och lokal aktivism utifrån tre organisationer: PATAMABA i Manila, 
Filippinerna; Homeworkers Worldwide (HWW) i Leeds, England; och SEWA (Self-
Employed Women’s Association) i Ahmedabad, Indien. Vilka former av nätverksaktiviteter 
finns det? Vilken roll har dessa tre organisationer när det gäller översättningen av 
föreställningar om hembaserade arbetares rättigheter från en plats till en annan? Studien 
baseras på fältarbete i Manila, Leeds och Ahmedabad. Jag har för avsikt att påvisa 
förekomsten av nätverk och undersöka den pågående debatten genom att följa aktivister i 
deras dagliga liv. Projektet visar på hur den globala arbetsfördelningen är sammankopplad 
med hur kvinnors arbete värderas lokalt. Dessutom kommer jag att diskutera uppkomsten av 
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global aktivism genom transnationella försvarsnätverk (transnational advocacy networks), 
sociala rörelser och icke-statliga organisationer. 
 
Lindh de Montoya, Monica 
Finans och bönder: Kooperativa bankers roll i regional utveckling och 
fattigdomsbekämpning 
Trots spridningen av mikrofinans är tillgången på krediter fortfarande begränsad i många 
landsbygdsområden. De flesta mikrofinansorganisationer tenderar att fokusera på mer 
tätbefolkade stadsområden och anser att utlåning på landsbygden är både mer riskabelt och 
mer kostsamt. Ett alternativ för landsbygden är kooperativa banker som grundades och 
finansieras, drivs och administreras av landborna själva. Sådana banker kan teoretiskt bidra 
till minskad fattigdom och ökad delaktighet, men de kan också få svårigheter med frågor 
såsom övervakning och reglering, kontinuitet och likviditetshantering. Vad händer när små 
lokala kooperativ börja växa? Detta projekt kommer att fokusera på kooperativa banker i två 
länder. En grupp kooperativa banker som upprättats på landsbygden Venezuela under de 
senaste 12 åren kommer att undersökas, samt två organisationer i Bosnien som använder en 
"bybank" modell. Metoder som används i studien är deltagande observation vid möten och 
intervjuer av bankernas personal och klienter. Målet med studien, som finansieras av SAREC, 
är att samla in detaljerade uppgifter om effekterna av kooperativa banker på samhällenas 
ekonomiska välfärd och maktstrukturer. 
 
Återuppbyggnad av hus och hem: Ekonomiska resurser och familjers strategier i 
återuppbyggnaden av Bosnien och Herzegovina 
Projekt undersöker återuppbyggnaden av Bosnien och Herzegovina (BiH) ifrån människornas 
perspektiv. Krigen i det forna Jugoslaviens nådde BiH under 1992, och ledde till att över en 
miljon människor blev flyktingar och hälften av landets bostadshus blev allvarligt skadade 
eller förstörda. Jag kommer att undersöka de sociala och ekonomiska strategier som 
människor använde sig av då de återuppbyggde sina hem efter kriget, samt de hur de 
finansierade byggandet. Fyra aspekter av återuppbyggnad kommer att beaktas: ekonomiska 
resurser, sociala och etniska överväganden i återuppbyggnaden, juridiska och lokalpolitiska 
frågor, och den kulturella betydelsen av plats och hem. Data kommer att samlas in genom 
deltagande observation och 200 djup-intervjuer samt fokus grupper i utvalda delar av landet. 
Forskningsresultaten kommer att vara värdefulla då konflikter förstör hem och skapar 
flyktingar i hela världen, och återuppbyggnad företas främst med privata resurser trots 
omvärldens hjälpinsatser.  
 
Nya marknader och goda människor: sociala processer inom utbyggnaden, regleringen 
och marknadsanpassningen av mikrofinansindustrin 
Sedan sjuttiotalet då Grameen Bank började med att låna ut små belopp till fattiga kvinnor i 
Bangladesh har mikrofinans blivit en världsomspännande rörelse. Projekt vill undersöka de 
sociala processerna genom vilka detta innovativa redskap för fattighetsbekämpning rör sig 
från att vara en biståndsstrategi till att bli en egen del av den globala finansmarknaden. Idag 
fokuserar industrin på att utarbeta metoder att nå fattiga mikroentreprenörer med ett brett 
sortiment av finansiella produkter på ett hållbart sätt, och har börjat knyta till sig 
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internationella investerare, men vid sidan om denna marknadsorienterade aktivitet lever 
industrins länkar med biståndssektorn kvar – mikrofinans är sålunda en arena som har drag av 
både välgörenhet och marknad. Projektet strävar att analysera hur aktörerna på 
mikrofinansmarknaden hanterar spänningen mellan dessa två identiteter, och hur identiteterna 
samverkar och motverkar varandra. Vad vinner och vad förlorar mikrofinansindustrin när den 
blir mera marknadsanpassad, vem och vad driver utvecklingen, vilka typer av organisationer 
gynnas och vilka förlorar, och vad har detta för konsekvenser för marknadens kunder? 
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och påbörjas under 2007. 
 
Civilsamhälle och ekonomi: företagarföreningars roll i Bosnien efter kriget 
Självständiga föreningar inom den ekonomiska sfären, såsom företagarföreningar, kooperativ 
och professionella föreningar anses vara av vikt för att åstadkomma tillväxt i ekonomisk 
aktivitet och i civilsamhället i Bosnien. Biståndsgivare har givit aktivt stöd till etablerandet av 
sådana organisationer eftersom de anses utöka affärsmöjligheter, etablera normer och ger 
upphov till en organisatorisk form och en samlingsplats var entreprenörer kan arbeta 
tillsammans för att forma en reglerad ekonomisk arena. Därmed bidrar de även till 
återuppbyggnaden av tillit, förtroende och socialt kapital efter kriget. Projektet kommer att 
fokusera på ett antal föreningar som är verksamma inom den agrikulturella sektorn i Bosnien, 
och undersöka de sociala processer som äger rum inom dessa organisationer då de etablerar 
sig. Metoder inkluderar observation, intervjuer och fokusgrupper. Målet är att analysera de 
utmaningar som dessa föreningar konfronteras med, och deras bidrag till den demokratiska 
processen. 
 
Lindquist, Johan 
Människohandel och migration i Indonesien 
Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om uppkomsten av människohandel eller human 
trafficking i Sydostasien. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet och första fokuserar på 
hur “trafficking,” framförallt av unga kvinnor och barn, har blivit ett nytt globalt problem. 
Genom att följa organisationer och myndigheter som arbetar mot trafficking är jag intresserad 
av den speciella form som arbetet mot trafficking har tagit på senare år i Indonesien och 
angränsande länder. Med andra ord ligger projektets tyngdpunkt på den infrastruktur av 
pengar och kunskap som möjliggör arbetet mot trafficking, snarare än trafficking i sig. Jag har 
vidare kommit att fokusera på mäklare på den indonesiska ön Lombok som rekryterar 
migranter för att arbeta i framförallt Malaysia och Saudiarabien. Vi vet mycket om 
arbetsmigranters livssituation innan de åker och när de har kommit fram men betydligt mindre 
om själva rekryteringsprocessen. I detta sammanhang är jag intresserade av vilka dessa 
mäklare är och deras relationer med migranter och de formella rekryteringsföretag som 
skickar dem utomlands. Detta delprojekt bör ses i ett sammanhang där illegal migration, 
framförallt till Malaysia, har minskat avsevärt de senaste åren. 
 
Lundberg, Arvid  
Högre utbildning och politisk kultur i Amman 
Denna studie undersöker politisk kultur och sekularisering bland 
universitetsstudenter i Jordanien och baseras på fältarbete vid ett privat och ett offentligt 
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universitet i Amman. Från 1989 till 2006 ökade antalet jordanska universitet från 4 till 27 
emedan antalet universitetsstudenter ökade från 40 000 till 160 000. Under samma period 
skedde en liberalisering av universitetspolitiken vilket bland annat medförde etableringen av 
landets första privata universitet. Mot bakgrund av denna expansion av högre utbildning 
intresserar jag mig för hur studenterna vid de två universiteten bland annat relaterar till idéer 
kring ”frihet”, ”sekularitet” samt att vara ”öppensinnad” - och hur dessa begrepp inte enbart 
artar sig som en diskurs utan också som praktiker rörande undervisningsmetoder, skolval och 
statlig kontroll vid de utvalda universiteten. Mer generellt relaterar studien till frågor om 
demokrati, religion och klass. 
 
Lundgren, Eva 
Hemlikhet på äldreboenden 
Det här projektet handlar om hur idéer om vad som är hemlikt skapas på äldreboenden i 
Sverige. Utgångspunkten för studien är den starka hemlikhetsideologin som präglar den 
institutionaliserade äldreomsorgen, samt vilka konsekvenser den har för utformning av 
verksamhet och fysisk miljö. Trots att hemlikhet varit en vägledande norm sedan början av 
1990-talet, finns det få studier som närmare undersökt dess faktiska betydelse för kvaliteten 
på verksamheten. Fältarbete har gjorts på tre äldreboenden: ett ombyggt, småskaligt 
demensboende i Dalarna, ett nybyggt, storskaligt äldreboende i Stockholms innerstad och ett 
ombyggt storskaligt äldreboende i en Stockholmsförort. Studien visar att hemlikhet som 
begrepp utgör ett forum för en ideologisk och estetisk kamp, där människor på olika 
positioner och utifrån olika dispositioner strider om att få tolkningsföreträde. I tolkningen har 
regionala och kulturella variationer såsom genus, klass, ålder och etnicitet stor betydelse. Det 
visar sig också att de äldre som bor på institutionerna ofta kan ha andra idéer om hemlikhet, 
än vad som är möjligt att tillämpa inom institutionens ramar.  
 
Malmgren. Philip 
Los Jarochos Verdes: Miljöskydd, politik och makt i Veracruz, Mexiko 
Mexico har de senaste två decennierna, på samma sätt som åtskilliga andra latinamerikanska 
länder, genomgått stora politiska och sociala förändringar. Till följd av dessa har vad som 
förut var löst organiserade sociala rörelser utvecklats mot att bli mer strikt organiserade 
institutioner. Det som en gång var lokala och folkligt organiserade rörelser riktade mot staten 
och dess politik har övergått till att vara mer komplext sammansatta nätverk av civila 
samhällsorganisationer som både agerar mot och samarbetar med staten. Samtidigt förlitar sig 
dessa organisationer på stöd från såväl gräsrötter som transnationella organisationer. Studien 
fokuserar på ett av de mest varaktiga och inflytelserika nätverken av miljöaktivister i Mexico, 
baserat i delstaten Veracruz. Syftet är att analysera hur kunskaper och maktrelationer 
reproduceras och representeras på miljöpolitikens laddade arena. Handlingar, diskurser och 
interaktioner mellan aktörer kommer att studeras på olika samhälleliga nivåer. 
 
Mihailova, Paulina 
Att mäta kvalitet. Nya strömningar i högre utbildning? 
I en alltmer global värld utsätts nationella utbildningssystem för större internationell 
konkurrens. Det är därför begrepp som kvalitet och ett mätbart och transparent 
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kvalitetssäkringssystem har kommit att spela en central roll i högre utbildning. På en 
transnationell arbetsmarknad blir det allt viktigare att visa potentiella studenter och framtida 
arbetsgivare vad utbildningen vid ett visst lärosäte står för och att den bedrivs på ett öppet och 
effektivt sätt. Genom att titta närmare på de policy-processer (Bologna Reformen bl a) som 
berör svensk högre utbildning idag vill jag följa hur policy cirkulerar mellan olika nivåer av 
beslutsfattande: från EU-nivå till nationell/lokal nivå och tillbaka. Fokus i studien ligger på 
kvalitetsbegreppet och samspelet mellan policy-skapande på EU-nivå och de 'nya' 
kvalitetssäkringssystem som införs inom svensk högre utbildning: Vilka är aktörerna som har 
makten att definiera vad ’kvalitet’ står för; har det verkligen skett en förändring i hur 
begreppet definieras och i så fall vad har det för innebörd idag; hur tillämpas det i den 
vardagliga praktiken och i olika institutionella kontexter: från Europakommissionen till 
Högskoleverket, till ett visst svenskt lärosäte? 
 
Montoya, Miguel 
Efter katastrofen: lokalt deltagande i återuppbyggnaden efter jordskreden i Vargas, 
Venezuela 
Detta projekt handlar om tiden efter jordskreden som lamslog den Venezuelanska delstaten 
Vargas i december 1999, dödade cirka 20 000 människor och lämnade 150 000 hemlösa. 
Projektet undersöker strategierna som människorna som stannade kvar i området använde för 
att återbygga sina hem och sina liv. Jag kommer att ta reda på vilka ekonomiska och sociala 
resurser de mobiliserade under återuppbyggnaden, deras användande av materiell och teknisk 
assistans ifrån den venezuelanska staten samt andra bidragsgivare, och deras relationer med 
olika instanser. Vilka resurser var mest värdefulla? Vad har lärts av tragedin? Hur har 
samhällena och den byggda miljön förändrats? På vilket sätt har områdena som drabbades 
1999 nu blivit mer motståndskraftiga? I studien kommer jag att använda mig av etnografiska 
metoder och utföra tolv månaders fältarbete i två av de drabbade samhällena. Jag kommer att 
djup-intervjua myndigheter, politiker, NGOs och samhällsmedlemmar, hålla fokusgrupper 
och samla in livshistorier. Eftersom klimatförändringar troligen kommer att leda till fler 
katastrofer, ofta i utvecklingsländer där regeringars insatser för att hjälpa de drabbade är 
bristfalliga, är det viktigt att få veta mer om de strategier som människor med små inkomster 
(som de som drabbades i Vargas) använder för att klara sådana kriser för att maximera 
hjälpinsatser och se till att sårbara samhällen blir mer motståndskraftiga. 
 
Nilsson, Erik 
Proletär konservatism i rurala USA 
Diskussionen om den amerikanska konservatismens utveckling och framtid har under de 
senaste åren fått förnyad relevans i ljuset av presidentvalen år 2000 och 2004, attackerna mot 
World Trade Center och Pentagon och det påföljande ”kriget mot terrorismen”. En viktig 
aspekt av utvecklingen har varit den ökande betydelsen av vad Erik Nilsson provisoriskt valt 
att kalla ”proletär konservatism” – alltså en gräsrotskonservatism som primärt engagerar 
arbetare. Studien söker förstå betingelserna för denna politiska formation på lokal nivå. Med 
etnografiskt fokus på rurala Ohio och kampanjerna inför det stundande kongressvalet frågar 
den hur en specifik uppsättning politiska föreställningar och praktiker kommer att framstå 
som tänkbara och rationella för specifika människor. Mer generellt relaterar frågan till en 



65 
 

allmän teoretisk diskussion om hur förutsättningarna för politisk identifikation och 
demokratiskt deltagande ändrats under ”sen-moderniteten”. 
 
Norman, Karin 
Erfarenhet eller symptom: de sociala och politiska implikationerna av att diagnostisera   
Under våren 1999 fördrev serbiska styrkor kosovoalbaner ut ur Kosovo i hundratusental. 
Dessa människor hamnade i flyktingläger i Makedonien och Albanien. Många evakuerades så 
småningom till olika europeiska länder, bland annat Sverige. I en sydsvensk kommun 
organiserades ett psykiatriskt projekt för att vid en lokal flyktingförläggning kartlägga 
flyktingarnas psykosociala hälsostatus. Det ledde till en omfattande dokumentation av 
närmare fyra hundra flyktingar och utifrån denna kartläggning erbjöd man traumafokuserad 
gruppbehandling för vissa kvinnor och barn. Studien är en analys av begrepp och 
föreställningar som olika kategorier av personal omfattade och som styrde och styrdes av den 
speciella sociala interaktionen de hade med flyktingarna – t ex om att prata, lyssna, vittna, 
minnas och diagnostisera, men också om barn, föräldraskap, flyktingskap och det albanska.  
 
Plats, hus och släktskap i ett transnationellt perspektiv 
Denna studie tar sin utgångspunkt i några kosovoalbanska familjer som kom till Sverige som 
flyktingar under 1990-talets första hälft. Arbetet har utvecklats till en longitudinell studie med 
en inriktning på de transnationella länkarna till Kosovo som olika familjemedlemmar är 
involverade i. De teoretiska frågeställningarna rör hur innebörder av släktskap och familj 
förändras över tid i förhållande till de lokala och translokala relationernas sociala organisation 
i Sverige och i Kosovo. Ett viktigt inslag är vilken betydelse plats, hus och 
ägandeförhållanden har i de politiska och kulturella manifestationerna av tillhörighet och 
konflikt, både inom ramen för de lokala och de transnationella släktskapsrelationerna. Plats 
och hus är också centrala i förhållande till de motsättningar som strävandena att avgränsa 
Kosovo som en nationell ’enhet’ innebär. 
  
Politiska förändringar som vardaglig erfarenhet i Kosovo 
Projektet är en studie av framför allt albanska barn/unga och deras familjer i Kosovo och hur 
de uppfattar och handskas med den politiska situation som utvecklats under åren efter kriget 
1999, en situation som inneburit ett problematiskt beroende av ’det internationella 
samfundet’, hög arbetslöshet, korruption, fattigdom och ökande klasskillnader. Likaså präglar 
EU:s migrationspolitik förhållandena i många familjer. Studien koncentreras på två viktiga 
sociala arenor, familjen och skolan. För albaner är familjetillhörighet en förutsättning för att 
vara en social person och familjen väcker starka känslor. Skolutbildning är likaså mycket 
viktig för albaner men undervisning på albanska var politiskt mycket kontroversiellt i f d 
Jugoslavien och skolan idag är i praktiken fortsatt etniskt segregerad. Kosovos historia, 
minnen från kriget, de olika etniska grupperna, och religiös tillhörighet framträder som mer 
eller mindre politiserade teman i det vardagliga liv som är skolans och familjens. Studien 
fokuserar etnografiskt på den sociala interaktionen i familjer och ett par skolor i några olika 
orter i Kosovo.   
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Norström, Christer 
Mat som metafor for dåtid och framtid hos jordbrukare i södra Indien: uppfattningar 
om mat och matproduktion i en föränderlig värld 
Detta projekt har som fokus jordbrukares uppfattningar om mat, matkonsumtion och 
matproduktion i södra Indien. Med denna utgångspunkt kommer forskningsprojektet att 
belysa bredare processer av ekonomisk och politisk natur, inkluderat idéer och strategier för 
att skapa trygghet kring matförsörjning i en värld där stora globala förändringar pågår kring 
matproduktion och matdistribution. 
 
En antropolog bland miljöaktivister: den moderna miljörörelsen belyst via tre 
Indienbaserade miljöaktivister 
Projektet är baserat på tre Indienbaserade individers livshistorier, individer som ägnat hela 
sina liv åt miljöfrågan. Med detta fokus belyser denna studie två sammankopplade frågor. 
Dels kommer ett historiskt perspektiv kring transnationella processer av miljöfrågan att lyftas 
fram, dels kommer ett fokus på individuella miljöaktivister att utmana och ifrågasätta annars 
mer institutionella och strukturella perspektiv på miljöfrågan. Fältarbete och datainsamling för 
denna bok har genomförts sedan 1988 genom ett nära samarbete med indiska miljöaktivister. 
 
Pan, Darcy 
Global ”headhunting” - en etnografi om stat, samhällsstyrning och mobilitet inom 
Singapores internationella utbildningspolitik 
Detta avhandlingsprojekt handlar om migration och uppkomsten av en utbildningsindustri i 
Singapore. Studien fokuserar på Singapores så kallade Global Schoolhouse Project som 
lanserades 2002. Detta utbildningsprojekt syftar till att locka tio världsberömda universitet till 
Singapore inom tio år och hundrafemtiotusen utländska studenter före 2015. Hittills har den 
singaporianska regeringen lyckats attrahera sexton internationella universitet och institutioner 
att etablera sig i landet. Den målmedvetna regeringen har mobiliserat stora resurser för att 
bättre integrera landet med en växande global marknad för utbildning och kunskap. Detta gör 
Singapore till ett angeläget exempel för att undersöka hur en stat aktivt kan skapa 
förutsättningar som påverkar, begränsar eller manipulerar olika populationers mobilitet, vilket 
får följder på såväl nationell, regional som global nivå. 
 
Pollack Sarnecki, Hannah  
Funkeiras/os i Brasilien: musik, gränser och motstånd 
Brasilien har i många avseenden, både internationellt och nationellt, setts som ett 
framgångsrikt regnbågsland. Fotboll, samba och karneval enar folket. Stereotyperna och 
klyschorna är många samtidigt som klyftorna är enorma. Den elektroniska musik- och 
dansstilen funk med texter om sex och våld är den mest populära musikgenren bland 
ungdomar i Rio de Janeiros favelas. Varje helg lockas tusentals unga till funkfester 
organiserade av lokala gäng runt om kring i staden. Musikstilen har sedan några år tillbaka 
spridigt sig till den brasilianska medel- och överklassen, kommersialiserats och blivit populär 
även utanför landets gränser. Funkens anhängare beskrivs ofta i brasilianska medier och av 
politiker som ”vulgära” och ”slödder”. Musikstilen anses uppmuntra till våld, samtidigt som 
den används för att locka väljare under valtider. Vänsterorienterade grupper vill se funken 
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som en motståndsrörelse och högerpolitiker rekryterar funkstjärnor i jakten på de fattigas 
röster. I Rio stramas säkerhetspolitiken åt allt mer, polisen skjuter först och frågar sen. Det 
byggs murar kring kåkstäderna och medel- och överklassen isolerar sig i gated communites. 
En ”upprensning” av staden inför OS 2016 har redan påbörjats. Hur relaterar och uttrycker sig 
då funkens anhängare kring allt detta? Vilken betydelse har funkmusiken för dess utövare och 
fans? Detta avhandlingsprojekt handlar om hur ungdomar involverade i funk relaterar till 
frågor rörande demokrati, utanförskap, sexualitet och våld. Fältarbete har bedrivits under ett 
års tid i en av Rios större favelas. 
 
Sarajeva, Katja 
Kosmopolitanism och global gay-kultur i Ryssland 
Som en del av Projektet Kosmopolit fokuserar denna etnografiska studie på kulturella och 
erfarenhetsnära aspekter av globalisering och kosmopolitanism. Hur påverkar den alltmer 
globala gay rörelsen den Ryska gayscenen? Bidrar denna subkultur till en kosmopolitisk 
identitet? Avkriminaliseringen av homosexualitet i Ryssland 1993 var ett resultat av ett mer 
öppet förhållande till västvärlden, och början på ett mer direkt förhållande till den globala 
gaykulturen. Genom länken till den framväxande globala gay-rörelsen blir den sexuella 
identiteten en del av individens relation till den egna nationen och västvärlden. Genom att 
mobilisera globala kontakter och identifikationer eller nationella band och referenser 
omskapar man ständigt världsbilden och sin egen relation till den, i ett ständigt 
kompromissande mellan nationell och kosmopolitisk identitet. Ett multilokalt fältarbete 
kommer att utföras i S:t Petersburg, Moskva och eventuellt på andra platser. 
 
Thalén, Oliver 
Produktion av Reality-TV i Ghana 
Under det senaste decenniet så har olika format av Reality-TV tagit över en allt större del av 
TV utbudet i Europa och USA. Huvudorsaken till uppkomsten av dessa program var att 
tevebolagen tvingades dra ner på stigande produktionskostnader, och den efterföljande 
ökningen i antal produktioner kan förklaras med deras oerhörda popularitet. Det handlar alltså 
om en kombination av låg kostnad med hög profit. De senaste åren så har människor utanför 
USA och Europa börjat producera egna Reality format och program. Genom projektet 
försöker Oliver Thalén förstå vad det innebär att arbeta som producent av Reality-TV i 
Ghana. Han kommer också att försöka förklara hur Reality-TV fenomenet är integrerat i det 
ghananska samhället. Den större delen av fältarbetet utfördes i huvudstaden Accra vid 
Charterhouse Productions tillsammans med producenter av 2007 års säsong av den mycket 
populära Reality-TV programmet Stars of the Future. Programmet tar formen av en talangjakt 
i sång, stand-up-comedy, och dans. Metoden består mestadels av deltagande observation och 
informella och formella intervjuer.  
 
Salim, Degla 
”Berättandets läkande kraft”: E-hjälp, självhjälp och barn till missbrukande föräldrar 
Mitt avhandlingsprojekt är en studie av hur barn till alkohol- och/eller drogmissbrukande 
föräldrar kategoriseras i Sverige. I olika behandlings- och hjälpverksamheter framställs de 
som bärare av vissa gemensamma erfarenheter och livsvillkor. Och i den svenska debatten 
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beskrivs de ofta som ”glömda” eller potentiella ”maskrosbarn”, barn som riskerar att 
exkluderas från samhället, glömmas eller till och med förlora sin barndom. Men vad innebär 
då barndom i dessa sammanhang? Hur går det till när en barndom förloras? Hur försöker man 
hjälpa dessa potentiella ”maskrosbarn” och på vilka sätt hanterar barnen i fråga denna hjälp 
eller intervention? Att ”berätta” om sina erfarenheter av en uppväxt med missbrukande 
föräldrar tycks idag vara ett återkommande inslag i olika sorters hjälpverksamheter. Inom 
ramarna för mitt projekt undersöker jag vad detta berättande mer specifikt innebär och hur det 
kan bidra till att forma föreställningar om barndom och föräldraskap bland både de 
yrkesutövande vuxna och de berörda barnen. Mitt arbete anknyter dessutom till mer 
övergripande teoretiska diskussioner om risk och det sociala formandet av personskap. 
Projektet baseras huvudsakligen på deltagande observation som forskningsmetod och kommer 
att bedrivas i tre olika stödverksamheter som erbjuder olika sorters hjälp till dessa så kallade 
”glömda” barn. 
 
Rabo, Annika  
Annika Rabo avslutade under 2010 med två projekt med utgångspunkt i Syrien. Det ena 
Debating family law and legal reform in multicultural and multireligious Syria (med stöd 
från SAREC) rör debatter om familjerättsreformer i Syrien och det andra Familj och 
familjerätt bland transnationella syrier(med stöd från VR) rör familj och familjerätt bland 
transnationella syrier. Under året slutfördes också arbetet med projektet Improving access to 
and quality of reproductive and child health care to marginal peoples: Bedouin in 
Lebanon and Jordan, med stöd från 6:e ramprogrammet,(2006-2010), “Specific targeted 
research or innovation project”. 
 
Thedvall, Renita  
Organising for “fair” markets by the fairtrade label 
Det här projektet fokuserar på organiseringen av rättvisa marknader genom fairtrade 
märkningen. Fairtrade märkningen är baserad på standarder utvecklade av meta-
organisationen Fairtrade Labelling Organisation International (FLO) och certifierade av FLO-
Cert, båda i Bonn. Jag undersöker standarddokumentens normer och idéer och hur dessa 
producerar en viss syn på vad en rättvis marknad är. Med andra ord jag vill veta vilka 
representationer av rättvisa marknader som FLO skapar. Jag utforskar också hur FLO’s 
representationer av rättvisa marknader organiserar choklad och kakao marknader. Vad innebär 
fairtrade certifieringen för de som producerar fairtrade chokladkakor, kakaosmör, kakaomassa 
och kakaobönor. Jag studerar detta genom att spåra fairtrade certifierad kakao från 
chokladtillverkaren Cloetta i Ljungsbro, till kakaomassa och kakaosmörstillverkare i Europa 
till kakaoböneodlare i Ghana. Jag är intresserad av hur en vara formas som rättvis, både 
organisatoriskt och innehållsligt, och hur detta skiljer sig åt beroende på var i 
produktionsledet, i det här fallet kakaon, befinner sig. 
 
Tsoukalas, Ioannis 
ERASMUS-studenter som framtida kosmopoliter 
Genom globaliseringen har begreppet ”kosmopolitanism” fått förnyad popularitet i den 
akademiska och politiska debatten. Syftet med föreliggande studie är därför att närmare 
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betrakta olika samtida kulturella processer inom ramen för EU, som kan ha relevans för 
framväxten av en kosmopolitisk medvetenhet och livsstil. Mer specifikt kommer den att 
fokusera ERASMUS-programmet för studentutbyte som under de senaste decenniet radikalt 
förändrat studentlivet vid många europeiska universitet. På sätt och vis har en ny student- och 
ungdomskultur vuxit fram som ett resultat av detta politiskt motiverade program. Ett stort 
antal studenter cirkulerar ständigt inom den europeiska unionens gränser och spenderar ofta 
långa perioder i olika länder innan de återvänder till sina hemuniversitet. Det etnografiska 
materialet för denna studie utgörs av deltagande observation och intervjuer bland sådana 
utbytesstudenter. Projektet ingår i ramprojektet Kosmopolit (samordnare Ulf Hannerz) och 
finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 
 
Tunestad, Hans 
Känslohanteringens ideologier 
Projektet söker utröna hur framställningen av känslor och känslohantering i den moderna 
managementdiskursen påverkar, och påverkas av, det omgivande samhället och kulturen. På 
kurser i "team building" utbildas deltagarna i hur man fungerar i, och som, en grupp. Då 
känslor är en viktig del av både konflikt och samarbete blir förvärvandet av kunskap om hur 
känslor fungerar och hur de kan och bör hanteras en viktig del i denna utbildning. Projektet 
kommer att undersöka vilken typ av kunskap om känslor och känslohantering dessa kurser 
baseras på, hur denna kunskap skapas och sprids, expertisens roll i denna process, samt vilka 
kulturella föreställningar denna kunskap bygger på. 
 
Uimonen, Paula 
Internet, kultur och identitet i Tanzania 
Projektet undersöker utvecklingen av Internet på Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo 
(TaSUBa), ett nationellt konst- och kulturinstitut i Tanzania. Mer specifikt undersöker 
projektet digital medier och transkulturell interaktion i kontexten av institutionella 
förändringar. Tonvikten ligger på frågor relaterade till identitetsskapande, kulturell 
framställning och kosmopolitiska föreställningar, inom ramen för det neoliberala 
kulturkomplexet. Den teoretiska ramen härrör från transnationell antropologi, samt media- 
och konstantropologi. Projektet bygger på engagemang i ett Sida-sponsrat utvecklingsprojekt 
på TaSUBa från 2004 till 2007, och kompletterande etnografiskt fältarbete under 2009. 
 
Ullberg, Susann 
Vattenmärken: översvämningar och minnesskap i Santa Fe, Argentina 
Susann Ullbergs avhandlingsstudie är etnografiskt situerad i staden Santa Fe i nordöstra 
Argentina beläget mellan floderna Paraná och Salado. Här måste de fattiga människor som 
bor i de låglänta kvarteren hantera återkommande extraordinära översvämningar, senast 2003 
och 2007.  Ullbergs studie utforskar de kulturella och ekonomiska villkor som formar 
människors sätt att hantera dessa återkommande katastrofer, liksom de kulturella och 
ideologiska föreställningar som ligger till grund för hur myndigheter och politiker hanterar 
kriserna.  Genom att analysera hur tidigare översvämningar är kollektivt ihågkomna och/eller 
glömda i olika sociala och institutionella miljöer, menar Susann Ullberg att dessa sociala 
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processer utgör en särskild ”minnesskap” (memoryscape) i Santa Fe; ett socialt landskap som 
skapas i samverkan mellan olika sociala minnen och bortglömda händelser.  
 
Viktorin, Mattias 
Market Appearances: Temporality, Methodology, and Knowledge in the Work of 
Market Research Consultancies 
Projektet syftar till att bättre förstå hur marknader organiseras i dag samt hur denna 
organisering påverkar marknadsaktörers möjligheter att agera. Empiriskt ligger fokus på 
marknadsundersöknings- och konsultföretag verksamma i Sverige. Medan traditionella 
marknadsundersökningsföretag producerar representationer av samtiden, vill allt fler företag i 
dag i stället visualisera en nära förestående framtid. Jag utgår från denna skillnad i ett försök 
att utforska framväxten av en samtida organisatorisk logik. (Projektet är en del av 
Marknadsprogrammet, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt förlagt vid Score och 
finansierat av Riksbanken.) 
 
Wulff, Helena 
Skrivande på Irland: skola och författarvärld 
Projektet är en etnografisk studie av skrivande på Irland: i skolan, på universitet och i 
författarvärlden. Inom ”writers in school schemes” undervisar irländska författare både lärare 
och elever, och studenter på universitet i kreativt skrivande. Med författare som James Joyce 
och W.B. Yeats har Irland en välkänd litterär tradition, som nu förvaltas av samtida författare 
från Edna O´Brien till John Banville. Vad kommer det sig att irländare är ett folk vid pennan? 
Hur reproduceras en inriktning på litteratur och skrivande i irländskt institutionellt och 
vardagligt liv? Syftet är att undersöka dels hur barn och ungdomar socialiseras i skrivande, 
dels den sociala organisationen i den samtida irländska författarvärlden för att förstå hur en 
författarkarriär formas med fokus på novell- och romanförfattare. Teorin är en kombination av 
utbildningsantropologi om situerat lärande, centrala idéer av Pierre Bourdieu om litterärt fält, 
makt och habitus, och Howard Becker om konstvärldar som inkluderar personer med 
gemensamma värderingar och som bidrar till produktionen av konst. I den irländska 
författarvärlden utgörs dessa personer av kritiker, förlagsredaktörer etc. Projektet genomförs 
med fältarbete i Dublin bestående av deltagande observation på kurser i kreativt skrivande i 
motsvarande grundskola och gymnasieskola och på Trinity College Dublin, på 
författarkonferenser, uppläsningar, festivaler och genom djupintervjuer med författare, lärare, 
studenter, elever och surveyundersökningar i skrivklasserna. Projektet finansieras av 
Vetenskapsrådet.  
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