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________________________________
Förord
________________________________

Dramatiska händelser i vår omvärld gör att 2011 känns som ett ovanligt turbulent år.
Jag tänker då speciellt på den arabiska våren där ett antal diktatorer har tvingats lämna
makten efter massiva folkliga protester; fortsatt finansiell oro i världen och kraftfulla
protester mot ekonomiska åtstramningar som i Grekland urartade i våldsamheter;
jordbävning och den medföljande tsunamin och kärnkraftskatastrofen i Japan; samt en
ökad politisk spänning runt Irans förmodade kärnvapenprogram. Denna komplexa och
föränderliga samtid är antropologins arbetsfält och studieobjekt.
Institutionen har under det gångna året fortsatt att stärka sin ställning som ledande
forskningsmiljö inom transnationell antropologi. Det reguljära måndagsseminariet har haft
en tematisk inriktning mot oliktänkandes former och politiskt motstånd under vårterminen
och mot finansiell kris och nyliberalism under höstterminen. Vi har gästats av ledande
forskare inom respektive fält. Institutionen har också varit värd för ett antal andra
seminarier och konferenser, som det återkommande Stockholm Anthropology
Roundtable, vilket i år var på temat ”brokers” och transnationella marknader. Flera av
institutionens forskare och lärare är vidare aktiva inom olika internationella
forskningsnätverk och har ledande funktioner inom antropologiska organisationer och
tidskrifter. Mark Graham är redaktör för Ethnos: Journal of Anthropology och Helena Wulff
avslutade en längre period som redaktör för Social Anthropology/Anthropologie Sociale.
Flera forskare är också flitigt inbjudna som gästföreläsare, opponenter och sakkunniga
vid andra lärosäten. Varje år har vi ett stort deltagande i de viktigaste antropologiska
konferenserna inte minst vid den årliga konferensen arrangerad av American
Anthropological Association. Institutionen har en fortsatt hög publikationstakt, med
merparten av artiklar och böcker publicerade i ledande internationella tidskrifter och
förlag.
Forskning präglar innehåll och upplägg i de kurser och program som erbjuds. Den
positiva trenden med ökad studentrekrytering fortsätter. Viktig här var lansering av det
nya kandidatprogrammet i socialantropologi under 2010. Vi har fortsatt arbeta med att
utveckla vårt kurs- och programutbudet. Under 2011 har vi reviderat mastersprogrammet
och forskarutbildningen och vi har också arbetat fram ett nytt kandidatprogram i global
utveckling. Detta program är ett samarbete med tre andra institutioner och kommer att
sjösättas HT 2012. Sammantaget tror vi oss vara välrustade att möta den demografiska
nedgång med minskade studentkullar som förutspås hota utbildningar vid flera av landets
högskolor och universitet. Genom att erbjuda internationellt konkurrenskraftiga
utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som behandlar aktuella samtidsfrågor
ser vi en möjlighet att kunna fortsätta växa och attrahera nya studentgrupper från olika
delar av landet och från vår omvärld.
Några viktiga händelser under 2011: Katja Sarajeva har disputerat och Karin Norman har
utnämnts till professor. Johan Lindquist, Christina Garsten, Annika Rabo och Lotta
Björklund Larsen har tilldelats större forskningsanslag. Thomas Hylland Eriksen har
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genom institutionens försorg blivit hedersdoktor vid Stockholms universitet. Maple Razsa
och Fernanda Soto innehar postdokstipendier från Stockholms universitet för att vistas
vid vår institution under det akademiska året HT 2011-VT 2012. Det gångna året rymmer
också den sorgesamma förlusten av två djupt uppskattade medarbetare, Ulf Björklund
och Aud Talle.
Bengt G. Karlsson, prefekt
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________________________________
Organisation 2011
________________________________
Professorer
Dahl, Gudrun
professor i socialantropologi,
särskilt utvecklingsforskning; dekanus

e-post
gudrun.dahl@socant.se

Garsten, Christina
professor i socialantropologi,
särskilt organisationsantropologi

christina.garsten@socant.su.se

Hannerz, Ulf
professor emeritus i socialantropologi

ulf.hannerz@socant.su.se

Norman, Karin
professor i socialantropologi (fr. nov)

karin.norman@socant.su.se

Rabo, Annika
professor i socialantropologi

annika.rabo@socant.su.se

Wulff, Helena
professor i socialantropologi

helena.wulff@socant.su.se

Prefekt
Garsten, Christina (t. juli; tjänstledig feb-maj)
Lindquist, Johan (feb-maj)

christina.garsten@socant.su.se
johan.lindquist@socant.su.se

Karlsson, Bengt G. (fr. aug)
bengt.karlsson@socant.su.se
Ställföreträdande prefekt
Lindquist, Johan (t. juli)
johan.lindquist@socant.su.se
Helena Wulff (fr. aug)

helena.wulff@socant.su.se

Studierektor avancerad nivå &
utbildning på forskarnivå
Norman, Karin

karin.norman@socant.su.se

Studierektor grundnivå
Thedvall, Renita

renita.thedvall@socant.su.se

Studievägledare
Nilsson, Erik (t. juli)
Larssen, Urban (fr. aug)

erik.nilsson@socant.su.se
urban.larssen@socant.su.se
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Administration
Galli, Raoul, forskningssekreterare (t. aug)
Ploum, Annelore, ekonomi- och personalansvarig
Malmberg, Klaara, studentadministratör
Thorén, Nicole, informatör

raoul.galli@socant.su.se
annelore.ploum@socant.su.se
klaara.malmberg@socant.su.se
nicole.thoren@socant.su.se

Universitetslektorer
Karlsson, Bengt G.
Norman, Karin (t. okt)
Lindquist, Johan (fr. 16 jun)

bengt.karlsson@socant.su.se
karin.norman@socant.su.se
johan.lindquist@socant.su.se

Biträdande universitetslektorer
Khosravi, Shahram
Lindquist, Johan (t. 15 jun)

shahram.khosravi@socant.su.se
johan.lindquist@socant.su.se

Vikarierande universitetslektorer
Graham, Mark
Larssen, Urban
Larsson, Marie
Löfving, Staffan

mark.graham@socant.su.se
urban.larssen@socant.su.se
marie.larsson@socant.su.se
staffan.lofving@socant.su.se

Timlärare
Nilsson, Erik
Nyqvist, Anette
Thedvall, Renita
Viktorin, Mattias
Uimonen, Paula

erik.nilsson@socant.su.se
anette.nyqvist@socant.su.se
renita.thedvall@score.su.se
mattias.viktorin@socant.su.se
paula.uimonen@socant.su.se

Forskare
Graham, Mark
Hardtmann, Eva-Maria
Larsson, Marie
Lindh de Montoya, Monica
Montoya Diaz, Miguel
Uimonen, Paula

mark.graham@socant.su.se
eva-maria.hardtmann@socant.su.se
marie.larsson@socant.su.se
monica.montoya@rocketmail.com
miguel.montoya@rocketmail.com
paula.uimonen@socant.su.se

Doktorandtjänster
Forrest, Mia
Gullberg, Johanna
Hentati, Jannete
Høyer Leivestad, Hege
Lundberg, Arvid
Nilsson, Erik (t. jun)
Mihailova, Paulina
Pan, Darcy
Salim, Degla

mia.forrest@socant.su.se
johanna.gullberg@socant.su.se
jannete.hentati@socant.su.se
hege.leivestad@socant.su.se
arvid.lundberg@socant.su.se
erik.nilsson@socant.su.se
paulina.mihailova@socant.su.se
darcy.pan@socant.su.se
degla.salim@socant.su.se

Forskarstuderande (samtliga)
Abdallah, Laila
Aguirre Vidal, Gladis
Alneng, Victor
Drougge, Per
Forrest, Mia

laila.abdallah@score.su.se
gladis.aguirre@socant.su.se
victor.alneng@socant.su.se
per.drougge@socant.su.se
mia.forrest@socant.su.se

7

Galli, Raoul
Gullberg, Johanna
Helmfrid, Sigrun
Hentati, Jannete
Huss, Hasse
Høyer Leivestad, Hege
Jennische, Ulrik
Kodrou, Eva
Lundberg, Arvid
Lundgren, Eva
Malmgren, Philip
Mihailova, Paulina
Nilsson, Erik
Pan, Darcy
Pollack Sarnecki, Hannah
Salim, Degla
Sarajeva, Katja*
Thalén, Oliver
Tsoukalas, Ioannis
Tunestad, Hans
Ullberg, Susann
Woodford-Berger, Prudence

raoul.galli@socant.su.se
johanna.gullberg@socant.su.se
sigrun.helmfrid@socant.su.se
jannete.hentati@socant.su.se
hasse.huss@socant.su.se
hege.leivestad@socant.su.se
ulrik.jennische@socant.su.se
eva.kodrou@socant.su.se
arvid.lundberg@socant.su.se
eva.lundgren@socant.su.se
philip.malmgren@socant.su.se
paulina.mihailova@socant.su.se
erik.nilsson@socant.su.se
darcy.pan@socant.su.se
hannah.sarnecki@socant.su.se
degla.salim@socant.su.se
katja.sarajeva@socant.su.se
oliver.thalen@socant.su.se
ioannis@socant.su.se
hans.tunestad@socant.su.se
susann.ullberg@socant.su.se
prudence.woodford-berger@
foreign.ministry.se

* Disputerade under året
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________________________________
Gästforskare
________________________________
John D. Freyer, University of Iowa, gästade Socialantropologiska institutionen den 10
januari – 20 juni.
Chandana Mathur, National University of Ireland, Maynooth, gästade
Socialantropologiska institutionen den 14-21 februari.
Fernanda Soto, Universidad Centroamericana, Managua, gästade Socialantropologiska
institutionen den 20 aug-31 december.
Maple Razsa, Colby College, Waterville (Maine), gästade Socialantropologiska
institutionen den 20 aug-31 december.
Anna Streissler, Universität Wien, gästade Socialantropologiska institutionen den
4-7 september.
Goh Beng Lan, National University of Singapore, gästade Socialantropologiska
institutionen den 2-9 oktober.
Aryo Danusiri, Harvard University, gästade Socialantropologiska institutionen den 19-24
oktober.
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________________________________
Disputationer, forskningsanslag
________________________________
Disputationer
Den 23 september försvarade Katja Sarajeva avhandlingen: Lesbian Lives: Sexuality,
Space and Subculture in Moscow. Fakultetsopponent var professor Ulf Mellström,
Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

Forskningsanslag och stipendier
Gladis Aguirre tilldelades stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.
Lotta Björklund Larsen tilldelades medel från Riksbankens Jubileumsfond till
forskningsprojektet ”Den svenska beskattningsdynamiken. Värderingar och praktiker på
Skatteverket och samhällets ekonomisering”.
Christina Garsten tilldelades som nationell projektledare medel från EU, European
Commission, 6th Framework Programme, för forskningsprogrammet ”LOCALISE: Local
worlds of social cohesion. The local dimension of integrated social and employment
policies”. Programmet i sin helhet leds av Martin Heidenreich, CvO-Universität
Oldenburg. Medsökande var Kerstin Jacobsson. Projektet är förlagt till Score och löper
under perioden 2011-2014.
Christina Garsten tilldelades medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för
forskningsprojektet ”De policyintellektuella i välfärdsstaten”. Medsökande var Stefan
Svallfors and Bo Rothstein. Projektet är förlagt till Score och löper under perioden 20122014.
Jannete Hentati tilldelades ett stipendium från Svensk-Franska Stiftelsen, för planerat
fältarbete i Sverige och i Frankrike under 2012.
Jannete Hentati tilldelades ett stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, för
planerat fältarbete i Sverige och i Frankrike under 2012.
Jannete Hentati tilldelades ett stipendium från Stiftelsen Lars Hiertas Minne, för planerat
fältarbete i Sverige och i Frankrike under 2012.
Ulrik Jennische tilldelades medel från Stiftelsen Lars Hiertas Minne, för fältarbete i
Ghana.
Ulrik Jennische tilldelades ett stipendium från Kungliga Vetenskapsakademin och
Stiftelsen Hierta-Retzius fond, för vetenskaplig forskning.
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Hege Høyer Leivestad tilldelades ett stipendium från Svenska Sällskapet för Antropologi
och Geografi, för fältarbete.
Bengt G. Karlsson tilldelades anslag från Forum för Asiens Studier, Stockholms
universitet, för att utveckla en ansökan om fattigdom i Indien tillsammans med ett
europeiskt forskarnätverk under ledning av Alap Shah vid Goldsmiths College, London
University.
Bengt G. Karlsson tilldelades medel från Forum för Asien Studier, Stockholms universitet,
för organisering av internationella workshopen ”What Asia? Epistemological and
Methodological Geographies”, 16 maj.
Arvid Lundberg tilldelades donationsstipendium från stiftelsen John Söderberg, för
fältarbete i Jordanien.
Johan Lindquist tilldelades medel från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet
”Globaliseringens mäklare: Arbetsrekrytering och transnationell migration från
Indonesien”, för perioden 2012-2015.
Annika Rabo tilldelades medel av Riksbankens Jubileumsfond för att mellan 2011 och
2013 tillsammans med Erik Olsson driva projektet ”Service och omsorg i transnationella
rum”.
Annika Rabo tilldelades medel av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga Kommitté
för projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy.
Exempel från Norge, Sverige, Syrien och Turkiet”. I projektet ingår också Marie Carlson,
Göteborgs Universitet, Sabine Gruber, Linköpings Universitet och Tuba Kanci, Sabanci
Universitet.
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________________________________
Institutionsinterna verksamheter
________________________________
7th Stockholm Anthropology Roundtable – Brokers
and the Shaping of Transnational Markets
Den 16-17 september genomfördes Socialantropologiska institutionens sjunde årliga
rundabordskonferens, på temat ”Mäklare och formandet av transnationella marknader,”
organiserad av Christina Garsten och Johan Lindquist. Symposiet fokuserade på den roll
som olika former av mäklare spelar i formandet av transnationella marknader. Historiskt
har mäklaren varit en klassisk socialantropologisk utgångspunkt för att förstå relationen
mellan exempelvis byn och staden. Symposiet pekar dock på ett förnyat intresse för
mäklaren som en etnografisk och metodologisk utgångspunkt för att studera relationer
mellan lokala och globala ekonomiska processer. Bland de inbjudna deltagarna kan
nämnas, Yuval Millo (LSE), Janine Wedel (George Mason), Noel Salazar (Leuven),
Danny Hoffman (University of Washington), Joshua Barker (Toronto), Filippo Osella
(Sussex), Gustav Peebles (New School), Alexandra Ouroussoff (Brunel), Daniel Seabra
Lopes (Technical University of Lisbon). Symposiet finansierade bland annat av medel
från STINT.

Allmänna forskarseminarier
Bengt G. Karlsson och Staffan Löfving organiserade institutionens Forskarseminarium
under årets vårtermin; under höstterminen delade Bengt G. Karlsson, Johan Lindquist
och Staffan Löfving på uppdraget. Under rubriken ”Oliktänkandets organisation” syftade
vårterminens forskarseminarium till att identifiera och diskutera relationen mellan samtida
politiska protester och framväxande sociala former. Under höstterminen fortsatte vårens
diskussion om teoriutveckling i relation till de ekonomiska och politiska kriser och till de
omvälvningar som utmärkte samtiden; ”oliktänkandets organisation” kompletterades med
vad som fick heta ”krisekonomi”.

31 jan
Gudrun Dahl, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Agency, Victimization and the Ethics of Scientific Writing
7 feb

John D. Freyer, School of Art and History, University of Iowa: All My Life For Sale

14 feb Brigitte Suter, MIM, Malmö högskola och Remeso, Linköpings universitet: African
Migrants’ Experiences of Transit: The Case of Istanbul
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21 feb Chandana Mathur, Dept. of Anthropology, National University of Ireland,
Maynooth: Dismemberments Distantly Remembered: Doasporan Memories of Partition
and Violence in South Asia
28 feb Mattias Gardell, Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Beyond Victim and
Terrorist: ”The Gaza Freedom Flotilla”
7 mars Bjørn Enge Bertelsen, Socialantropologiska institutionen, Universitetet i Bergen:
Why The Fight: Riots, Sovereign Shifts and Urban Poverty in Mozambique
14 mars Lotta Björklund Larsen, Socialantropologiska institutionen, Stockholms
universitet: The ”Common Sense” when Taxing Services: Values and Value Conflicts at
the Swedish Tax Agency
21 mars Erik Nilsson, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet: ”Some
Things Must be Believed to be Seen”: Faith and Politics in the American Heartland
28 mars Inge Daniels, Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford:
The Japanese House: Material Culture and the Modern Home
4 april Alpa Shah, Department of Anthropology, Goldsmiths College, University of
London: Insights from the Maoist Revolution in India
11 april Degla Salim, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet: “The
Healing Power of Narration”: E-help, Self-help and Children to Parents with Substance
Misuse Problems
18 april Johanna Gullberg, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Acts of Solidarity in the Politics of Caring: Feminist and Antiracist Activism in the Parisian
“banlieues”
2 maj Madeleine Reeves, ESRC Centre for Research on Socio-Cultural Change,
University of Manchester: “We're with the People”: Mourning, Violence and Political
Belonging in Kyrgyzstan's 'April Events'
9 maj Göran Therborn, Department of Sociology, University of Cambridge:
The World: A Beginner's Guide
16 maj Willem van Schendel, Modern Asian History, University of Amsterdam:
Defragmenting Asian Studies? The Case of Northeast India
23 maj David Pratten, Institute of Social and Cultural Anthropology, and African Studies
Centre, University of Oxford: Gyration and Generation: Youth Gangs, Performance and
Insecurity in Nigeria
30 maj Atreyee Sen, Centre for Interdisciplinary Research in the Arts, University of
Manchester: ”My Son Calls Me a Whore:” Violence, Vigilantism and the Creation of Childmen in a Riot-affected Indian Slum
29 aug Staffan Löfving, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Crisis economy through post-Polanyian optics
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5 sept Anna Streissler, Universität Wien: Attempting to increase Viennese pupils’
agency by letting them carry out anthropologically oriented research
19 sept Danny Hoffman, University of Washington: Violent virtuosity: Visual labor in West
Africa's Mano River war
26 sept Fernanda Soto, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, och
Universidad Centroamericana, Managua: A window to memories: Revolution and the
politics of mnemonic experience in Nicaragua
3 okt
Beng Lan Goh, National University of Singapore: Contemporary visual arts and
living knowledge in Malaysia/SEAsia
10 okt Maple Razsa, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, och
Colby College, Waterville Maine:”Riot porn:” Activist video and the production of
subjectivities of dissent
17 okt Paulina Mihailova, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
What you can measure you can manage: Quality assurance as a mechanism for
generating trust in higher education
24 okt Aryo Danusiri, Harvard University: Gentrifying miracles: Urban circulatory forms
of Tariqa Alawiya youth movement in contemporary Indonesia
31 okt Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen, Stockholms
universitet: Caravan communities: Camping and the comfort of (im)mobility
7 nov Eva Kodrou, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Successful migrations? Realities and sagas of forced movement and new beginnings
14 nov Marie Larsson, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Informalization and unionism: Responses of Filipina home-based workers to the Asian
financial crisis in 1997
21 nov Raoul Galli, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Eliters erkännande. Om varumärkning, positionering och framgång i Stockholms
reklamvärld. Slutseminarium. Opponent var professor Patrik Aspers, Sociologiska
institutionen, Stockholms universitet.
28 nov Mark Graham, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet:
Planning in a Global Market: From the Real to the Virtual in Hammarby Sjöstad,
Stockholm
5 dec Erik Harms, Yale University: Eviction Time in the New Saigon: Temporalities of
Displacement in the Construction of the Thu Thiem New Urban Zone
12 dec Julie Y. Chu, University of Chicago: When Infrastructures Attack: The Politics of
Disrepair in China
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Övriga seminarier, möten, workshops mm
16 maj Bengt G. Karlsson, Johan Lindquist och Henrik Berglund (statsvetenskap)
organiserade den 16 maj workshopen What Asia? Epistemological and Methodological
Geographies, inom ramen för Forum för Asienstudier. Med utgångspunkt i James Scotts
bok The Art of Not Being Governed och Willem van Schendels förslag på ett nytt
geografiskt område, Zomia (bergsmassivet som skär igenom Sydostasien), diskuterade
deltagarna hur man kan förnya diskussionerna kring ”area studies.” Bland de inbjudna
deltagarna kan nämnas, Mandy Sadan (SOAS), Alpa Shah (Goldsmiths), James Sidaway
(Amsterdam), Willem van Schendel (Amsterdam).
29 sep Metod café. Juan Velasquez: Video ethnography in women’s insurgent
citizenship and planning. Shahram Khosravi organiserade.
26 okt Metod café. Christina Garsten: Tracing ties: Doing fieldwork outside, in-between,
and inside think tanks in Washington DC. Shahram Khosravi organiserade.
31 okt-1 nov Annika Rabo arrangerade en workshop med den internationella rådgivande
gruppen för projektet Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy.
1 dec Metod café: Shahram Khosravi: How to do fieldwork in 17 days: reflections on my
research in Kuala Lumpur. Shahram Khosravi organiserade.
14 dec Vernissage av fotoutställningen Fatbur. Socialantropologiska institutionen bjöd in
medarbetare och studenter till utställning av fotografen Andrzej Markiewicz bilder.
Bilderna är tagna i Fatbursparken på Södermalm och skildrar människor som uppehåller
sig i parken. Bildernas motiv fångar den mångfald som utgör dagens urbana samhälle.
Institutionen har köpt in bilderna vilka är tänkta att pryda dess korridorer ett bra tag
framöver och göra våningsplanet lite trevligare för medarbetare, studenter och andra som
besöker institutionen. En utställningskatalog har producerats och distribuerats.

Kurser och studentaktiviteter utbildningsåret 2011
Socialantropologi I VT 2011
1. Introduktion till socialantropologi
Lärare: Urban Larssen
Assistent: Paulina Mihilova
2. Gränser, identitet, samhälle
Lärare: Chris Coulter
Assistent: Mia Forrest
3. Migration, kultur och mångfald
Lärare: Staffan Löfving
Assistent: Gladis Aguirre
4. Den socialantropologiska forskningsprocessen
Urban Larssen
Assistent: Degla Salim
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Socialantropologi II VT 2011
1. Teorihistoria
Lärare: Renita Thedvall
Assistent: Johanna Gullberg
2a. Kommunikation och estetik
Lärare: Helena Wulff
2b. Miljö och Samhälle: Introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi
Lärare: Bengt G. Karlsson
3a. Ursprungsfolk idag: Global kamp för lokala rättigheter
Lärare: Bengt G. Karlsson
3b. Släktskap i förändring
Lärare: Annika Rabo
4. Genus och sexualitet
Lärare: Mark Graham
Assistent: Darcy Pan
Socialantropologi III VT 2011
1. Aktuella socialantropologiska debatter
Lärare: Staffan Löfving
2. Uppsatsförberedande kurs
Lärare: Staffan Löfving
3. Specialarbete
Lärare: Marie Larsson och Anette Nyqvist
Avancerad nivå (Master) VT 2011
Termin 2
1. Den globala ekonomins antropologi
Lärare: Lotta Björklund Larsen
2. Mediernas antropologi
Lärare: Helena Wulff
3. Antropologiska perspektiv på organisationer
Lärare: Mark Graham
4. Antropologisk metod
Lärare: Karin Norman
Lärare: Annika Rabo
Termin 4
1. Specialarbete/Master’s Thesis
Fristående kurser
1. Etnografi, konst och Billybokhyllan
Lärare: Johan Lindquist
Lärare: John D. Freyer
2. Antropologiska perspektiv på diasporaprocesser
Lärare: Chandana Mathur
Socialantropologi I HT 2011
1. Introduktion till socialantropologi
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Lärare: Mattias Viktorin
Assistent: Paulina Mihailova
2. Gränser, identitet, samhälle
Lärare: Anette Nyqvist
Assistent: Jannete Hentati
3. Migration, kultur, mångfald
Lärare: Staffan Löfving
Assistent: Johanna Gullberg
4. Den socialantropologiska forskningsprocessen
Lärare: Urban Larssen
Assistent: Ulrik Jennische
Socialantropologi II HT 2011
1. Teorihistoria
Lärare: Renita Thedvall
2. Kommunikation och estetik
Lärare: Helena Wulff
Lärare: Katja Sarajeva
3. Miljö och samhälle: Introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi
Lärare: Fernanda Soto
4. Genus och sexualitet
Lärare: Mark Graham
Assistent: Hege Høyer Leivestad
Socialantropologi III HT 2011
1. Aktuella socialantropologiska debatter
Lärare: Staffan Löfving
2. Uppsatsförberedande kurs
Lärare: Staffan Löfving
3. Specialarbete
Lärare: Marie Larsson
4. Specialarbete Kandidatprogrammet
Lärare: Mattias Viktorin
Lärare: Staffan Löfving
Avancerad nivå (Master) HT 2011
Termin 1
1. Vetenskapsteori för antropologer
Lärare: Urban Larssen
2. Antropologins teorihistoria
Lärare: Mark Graham
3. Antropologins teorihistoria
Lärare: Mark Graham
4. Centrala teman i samtida antropologi
Lärare: Johan Lindquist
Termin 3
1. Antropologiska skrivgenrer
Lärare: Helena Wulff
2. Transnationell Migration
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Lärare: Annika Rabo
Lärare: Karin Norman
3. Kropp, hälsa och kultur
Lärare: Thaïs Machado Borges
4. Fältarbete/praktik
Lärare: Karin Norman
Arbetsmarknadsdag för studenter på grund- och avancerad nivå, 7 april
Socialantropologiska institutionen arrangerade en arbetsmarknadsdag för alla ämnets
studenter, på temat ”Hur omsätta antropologisk kunskap på arbetsmarknaden”. Johan
Lindquist agerade institutionsvärd och inbjudna gästtalare var:
– Mikael Jungqvist, Stockholms universitets studie- och karriärvägledning/karriärcenter
– Fredrik Ribbing, Arbetsförmedlingen
– Eva Tobisson, Utrikesdepartementet och Nordiska Afrikainstitutet
– David Augustsson, Prime PR-byrå och Johan Nilsson, United Minds
– Johan Loman, Jung Relations PR
– Marcus Persson, Ericsson ConsumerLab
– Viktoria Walldin, White arkitekter
– Karin Wahlström, Skolverket
Gaudeamus reporter (och antropologistudenten) Sara Sharifpour skrev om händelsen
under rubriken "Socialantropologisk arbetsmarknadsdag" 11 april.
Forskarutbildningen
Karin Norman och Annika Rabo organiserade och höll handledningsseminariet
”Text/metodverkstad” för doktorander, årets bägge terminer.
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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.
Critical Finance Studies
Anette Nyqvist 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.
Disaster, Conflict & Social Crisis Research Network, DSCRN
Susann Ullberg var medlem i det samhällsvetenskapliga nätverket som formellt är en del
av det Europeiska sociologförbundet (ESA). Nätverket samlar samhällsvetare i hela
världen som forskar om kriser och katastrofer. Under året beslöt nätverket att införliva
också konflikter i intresseområdet. Nätverket ger ut en elektronisk bulletin tre gånger om
året och träffas huvudsakligen vid ESA:s kongresser vartannat år (www.dscrn.org)
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.
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.
Annika Rabo ingick i nätverket.
The Gender and Development Network, GADNET
Sigrun Helmfrid fungerade som nod i detta nätverk, koordinerat av Globala Studier vid
Göteborgs Universitet och finansierat av Sida.
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Govemark - researching global actors between market and politics
Christina Garsten ledde tillsammans med Adrienne Sörbom (Score) ett nätverk i
samarbete mellan Stockholms universitet (Score), Georgetown University (Dept of Social
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. I nätverket ingår flera
socialantropologer vid Socialantropologiska institutionen.
Interest Group for Anthropology of Public Policy (IGAPP)
Anette Nyqvist ingick i nätverket.
Migration, socialmedicin och global psykisk hälsa, (Karolinska institutet &
Stressforskningsinstitutet)
Karin Norman ingick i nätverket.
Moral Economies and the Regulation of Social Crises (MERSOC)
Nätverket, som leds av Susana Narotsky vid Universitat de Barcelona och omfattar
forskare vid ett flertal europeiska lärosäten, syftar till att stärka socialantropologisk
forskning kring spänningen mellan statlig reglering av välfärdspolitik och informella former
av produktion och konsumtion av olika stödformer inbäddade i “moral responsibilities”. Ett
central intresse är hur inkomster och olika stödformer skapas och vidmakthålls på olika
nivåer i samhället, och hur de bidrar till att upprätthålla sociala strukturer och nätverk – i
familjer, mellan generationer, i lokala samhällen, såväl som på nationell och transnationell
nivå.
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.
Nordic Irish Studies Network, NISN
Helena Wulff var medlem.
Nordic Network for Digital Visuality, NNDV
Finansierat av NordForsk.
Helena Wulff var medlem.
Nordiskt nätverk om barn och migration inom IMER-förbundet
Karin Norman ingick i nätverket.
Norsk Antropologisk Forening, NAF
Hege Høyer Leivestad var medlem.
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.
Nätverket för forskning om transnationalism och diaspora, Ceifo/SU
Annika Rabo var medlem.
Karin Norman var medlem.
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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 20092012.
Organiseringsprocesser: Formandet och omformandet av kunskap, kontroll och agency
Christina Garsten var ansvarig för nätverket som omfattar 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 att 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
socialantropologer vid Socialantropologiska institutionen.
PRI academic network, inom FN:s Principles for Responsible Investments (UNPRI)
Anette Nyqvist 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 var medlem i nätverket som bildades 1984 inom det Internationella
sociologförbundet (ISA) och som idag 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 ISA:s världskongress vart fjärde år
(http://www.isa-sociology.org/rc39.htm).
Rådet för yrkeshistorisk forskning
Christina Garsten var ledamot i Rådet för yrkeshistorisk forskning, ett forskningsråd
knutet till Arbetets museum. Dess syfte är att arbeta för att förstärka den vetenskapliga
grunden i muséets verksamhet. Rådets ledamöter representerar olika vetenskapliga
discipliner vid skilda universitet och högskolor, samt olika museer. Rådet följer pågående
projekt, granskar avslutade projekt, medverkar vid planeringen av nya projekt samt är ett
forum för diskussioner om arbetslivshistoria och yrkeshistoria.
Society for Applied Anthropology
Susann Ullberg var medlem i sällskapet som strävar efter att främja integrationen av
antropologiska perspektiv och metoder för att lösa olika samhällsproblem (www.sfaa.net).
Society for Humanistic Anthropology
Sällskap inom ramen för American Anthropological Association, AAA.
Helena Wulff var ledamot av styrelsen.
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Sveriges Antropologförbund, SANT
Ett flertal av institutionens forskare var medlemmar.
Stockholm Anthropological Research on India, SARI
Deltagare var Per Drougge, Paolo Favero, Eva-Maria Hardtmann (samordnare), Bengt G.
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
Centre Max Weber, Lyon, Frankrike
Ulf Hannerz höll seminarium om “Cultural Complexity Today” den 15 mars.
Ecole Normale Supérieure de Lyon, Frankrike
Ulf Hannerz deltog med Philippe Dujardin, Alain Battegay och Gérard Wormser i en
paneldiskussion på temat ”Le réseau social, c’est la ville: la complexité des cultures
urbaines” den 16 mars.
Försvarshögskolan
Susann Ullberg undervisade vid Institutionen för säkerhet och strategi,
påbyggnadskursen i statsvetenskap delkurs 2 ”Forskningsdesign och metod”, och var
kursansvarig samt undervisade på grundkursen i statsvetenskap delkurs 4
”Samhällssäkerhet” och delkurs 5 ”Beslut och beredning i kris – scenarioövning”.
Georgetown University, USA
Christina Garsten höll seminariet ”Fashioning global markets: Think tanks and the art of
bricolage in global governance”, vid Department of Anthropology, 23 februari.
Institutet för framtidsstudier, Stockholm
Lotta Björklund höll seminariet “Den svenska skattedynamiken. Ett social (fiskal?) –
antropologiskt perspektiv på Skatteverkets praktiker och värderingar”, 26 oktober.
Kunsthøgskolen i Oslo, Norge
Johan Lindquist och John Freyer höll föreläsningen “Opening the Flatpack: Ethnography,
Art, and the Billy Bookcase”, 5 maj.
Linköping universitet
Lotta Björklund introducerade ValueS-seminariet vid Tema T rubricerat ”Två viktiga
synsätt kring värden och rättfärdiganden”, 27 april.
Lunds universitet
Bengt G. Karlsson höll föredraget ”Sacred Forests and Wet Deserts” vid en paneldebatt
om Indiens skogar arrangerad av nätverket SASNET, 4 maj.
– Sociologiska institutionen (avdelningen för socialantropologi):
Anette Nyqvist höll föreläsning och seminarium om etnografisk metod under rubriken
”Bland byråkrater och finansaktörer: Om antropologiskt fältarbete på myndigheter och
inom näringsliv”, 14 oktober.
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Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, Frankrike
Ulf Hannerz föreläste om “Cultural Complexity Today”, 17 mars.
National University of Singapore
– Ulf Hannerz föreläste om “Writing and Reading World Futures: Global Scenarios as
Texts and Transnational Cultural Phenomena” vid Asia Research Institute den 19 januari,
och deltog den 26 januari i ett roundtable där om ”Cosmopolis: Ideas, Aspirations and
Practices”.
– Helena Wulff höll forskarseminariet “Writing as Cultural Translation: Place, Mobility and
Travel”, 20 januari.
– Helena Wulff höll föreläsningen “Captured on Camera: The Social Life of Dance
Photography” vid workshop för master- och forskarstudenter om “The Impact of Images:
Visual Ethnography in a Transnational Perspective”, där hon också gav kommentarer på
studenternas presentationer, 28 januari.
Northeastern Hill University, Shillong, Indien
Bengt G. Karlsson höll ett bokseminarium om sin Unruly Hills: A Political Ecology of
India’s Northeast, 25 maj.
Rådet för yrkeshistorisk forskning, Stockholm
Lotta Björklund Larsen presenterade sin avhandling om hur köp av svart arbete
rättfärdigas, 21 december.
Stockholms universitet
– Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam):
Jannete Hentati presenterade sitt avhandlingsprojekt på ett seminarium under titeln:
”Nationalstatlig normbildning inom samhällsorienterande undervisning. En jämförande
studie av ämnesdidaktikens normbildande roll och utformning i Malmö och Marseille”, 9
maj.
– Forskardagarna:
Urban Larssen deltog med presentationen ”Journalistens liv och mening”, 5 oktober.
– Företagsekonomiska institutionen:
Lotta Björklund Larsen var ansvarig lärare på sommarkursen Sweden and the Financial
Crisis.
Christina Garsten höll en föreläsning på temat ”Writing and reviewing”, på
forskarkonferensen, 13 december.
– Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap:
Karin Norman föreläste om ”Barndomens antropologi”, och handledde inom ramen för
den tvärvetenskapliga kursen ”Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område” för
magister- och forskarstuderanden.
– Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score):
Lotta Björklund Larsen höll forskarseminarium under rubriken ”‘Common sense‘ at the
Swedish Tax Agency. Identifying the border between the taxed and tax-free exchange of
services”, 31 mars.
Anette Nyqvist presenterade ett utkast till bokmanus om sin pågående forskning om
institutionella ägare, 1 december.
Renita Thedvall höll seminarium under rubriken “Representations of fair trade Rendering
the Fairtrade Internationals view of ‘fair trade’ visible through its standards”, 24 februari.
– Statsvetenskapliga institutionen:
Renita Thedvall föreläste om ”Organisationskultur och socialisering” på kursen
”Organisationsanalys” (avancerad nivå), 27 oktober.
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Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
– Annika Rabo föreläste med Marie Carlson om ”Framtidens medborgare” på Kungl.
Vitterhetsakademien i ett arrangemang av institutets forskarkollegium, 14 februari.
– Shahram Khosravi föreläste vid workshopen ”Public Spaces in the Middle East, 1-2
mars.
Sveriges lantbruksuniversitet
Susann Ullberg höll gästföreläsningen ”Risk and Vulnerability: Disaster and
Development” på masterkursen ”Rurality, Livelihoods and Gender” vid Institutionen för
stad och land, 22 september.
Södertörns högskola
Urban Larssen höll seminariet ”Inside Free Press House, Romania: Methodological
Challenges” vid Högre seminariet, Institutionen för kultur och kommunikation, Medie- och
kommunikationsvetenskap, 15 mars.
Renita Thedvall ansvarade för delen om kvalitativ metod på kursen ”Research methods
and methodologies” på masterprogrammet ”Environment, Communication and politics”,
13 december-18 januari.
Universitá degli studi di Siena, Italien
Ulf Hannerz höll en föreläsning om ”Global Culture: Frameworks of Change”, en om
”Writing and Reading World Futures: Global Scenarios as Texts and Transnational
Cultural Phenomena” och en om ”Anthropology’s World: Life in a Twenty-first Century
Discipline” (bokpresentation), vid ett besök hos det EU-stödda forskningsprogrammet
”Playing Identities: Migration, Creolisation, Creation”, 4-9 april.
Université Paris Ouest, Nanterre, Frankrike
Ulf Hannerz föreläste om “Cultural Complexity Today”, 18 mars.
University of Basel, Schweiz
Helena Wulff höll föreläsningen “Performing Irishness: Riverdance in the Global
Marketplace” vid workshop för doktorander på temat “Performance and Intangible
Culture”, där hon också gav kommentarer på doktorandpresentationer, 27-28 maj.
University of Illinois, Urbana/Champaign, USA
– Ulf Hannerz samtalade med Virginia Dominguez om den språkliga världsordningen
inom ramen för kursen “Cultural Politics”, 27 oktober.
– Ulf Hannerz föreläste om “Soft Power: The Politics of Culture in Globalizing Times”, 4
november.
– Helena Wulff höll forskarseminariet “The Irish Writer as Global Public Intellectual:
Fiction and Cultural Journalism between Dublin and New York”, 21 oktober; och
undervisade på kursen ”Cultural Politics”.
University of Manchester, England
Staffan Löfving höll seminariet ”ParaSite: Displacing Dissent in Colombian Democracy"
på den socialantropologiska institutionens forskarseminarium, 14 mars.
Staffan Löfving ledde tillsammans med Ainhoa Montoya workshopen ”Ways of
Approaching Neoliberalisation in Latin America” för doktorander från olika universitet i
Storbritannien, 15 mars.
University of Minnesota, Minneapolis, USA
Ulf Hannerz höll the Daphne Berdahl Memorial Lecture om “Soft Power: The Politics of
Culture in Globalizing Times”, 17 oktober.
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Universitetet i Oslo, Norge
Ulf Hannerz höll föredraget ”Visioner av världens mångfald. Den globala byn,
civilisationer i konflikt och andra möjligheter” vid ”Idéfestivalen 2011: Mangfold og
historien om det nye Norge”, ett evenemang inom ramen för universitetets 200årsjubileum, 18 juni.
University of Oxford, England
Johan Lindquist John Freyer höll föreläsningen “Opening the Flatpack: Ethnography, Art
and the Billy Bookcase”, inom ramen för Material and Visual Anthropology seminar
series, Institute of Social and Cultural Anthropology, 19 maj.
University of Ulster, Irland
Helena Wulff gav föreläsningen “Looking at the Land: Narrative, Emotion and Memory in
Irish Travel Images”, School of Art and Design, 7 april.
Universität Innsbruck, Österrike
Ulf Hannerz föreläste om “Writing and Reading World Futures: Global Scenarios as Texts
and Transnational Cultural Phenomena” vid det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet
Cultural Encounters and Transfers (CEnT), 25 maj.
CvO-Universität Oldenburg, Tyskland
Christina Garsten höll en föreläsning på temat ”Flex fads: Employability, agency and
responsibilization in temporary agency work”, på sommarskolan The Governance of
Employment and Activation Policies, 3rd CETRO Summer School 2011, Jean Monnet
Centre for Europeanisation and transnational regulation, Oldenburg, 29 augusti.
Uppsala universitet
– Företagsekonomiska institutionen:
Lotta Björklund Larssen höll seminarium vid Qualitative Method Workshop 3 for PhD
students, föredraget ”Introduction to NVivo”, den 26 oktober.
– Centrum för naturkatastroflära:
Susann Ullberg undervisade under höstterminen 2011 på den tvärvetenskapliga
forskarkursen ”Introduction to Natural Disaster Science”.
– Institutionen för kulturantropologi och etnologi:
Shahram Khosravi föreläste på kursen ”Politisk och ekonomisk antropologi”.
Vetenskapsrådet
Helena Wulff höll föredraget “Litterär gestaltning på Irland” vid Resultatdialog 2011,
Linköpings universitet, 12-13 oktober.

Förtroendeuppdrag
Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Gudrun Dahl var suppleant.
American Anthropological Association
Ulf Hannerz valdes till medlem av Committee on World Anthropologies och har åtagit sig
ordförandeskapet i underkommittén för forsknings- och undervisningsfrågor.
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American Ethnologist
Helena Wulff var Peer-reviewer.
City & Society
Shahram Khosravi var Article Reviewer.
Europeiska kommissionen
Christina Garsten var Expert Evaluator vid bedömning av ansökningar till Marie-Curie
Fellowships.
Europeiska sociologförbundet, ESA
Susann Ullberg var samordnare för forskningsnätverket ”Disaster & Social Crisis
Research Network”.
Göteborgs universitet
Shahram Khosravi var ledamot i betygsnämnden för Helena Holgerssons disputation med
avhandlingen Icke-medborgarskapets urbana geografi vid Sociologiska institutionen, 20
maj.
International Journal of Cultural Studies
Helena Wulff var Peer-reviewer.
Internationella sociologförbundet, ISA
Susann Ullberg var styrelseledamot i ”Research Committee on Sociology of Disasters”.
Kungliga tekniska högskolan
Mark Graham var ledamot i betygsnämnden för Ester Gallis disputation med
avhandlingen Frame Analysis in Environmental Conflicts: The case of ethanol production
in Brazil, 19 September.
London School of Economics and Political Science, England
– Christina Garsten var External Examiner vid Keith Postlers disputation i
socialantropologi, med avhandlingen Keeping Good Companies: A Norwegian Artisan
Elite Making a Livelihood, 10 januari.
– Annika Rabo var External Examiner av Nisrine Mansours doktorsavhandling Governing
the Personal. Family Law and Women’s Subjectivity and Agency in Post-conflict
Lebanon, 16 maj.
– Annika Rabo var External Examiner av Elizabeth Frantz doktorsavhandling Exporting
Subservience. Sri Lankan Women’s Migration for Dometsic Work in Jordan, 7 juli.
Lunds universitet
Helena Wulff var fakultetsopponent på Hanna Wittrocks doktorsavhandling ”Säg inte
möteplats! Teater och integration i ord och handling”, 1 juni.
Malmös och Skånes universitetssjukhus
Karin Norman var ledamot i betygsnämnden för Karin Ingvarsdotters disputation med
avhandlingen Mental Ill Health and Diversity, Researching human suffering and resilience
in a multicultural context, vid Institutionen för hälsa och samhälle med inriktning psykisk
ohälsa, 27 maj.
Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung, Halle (Saale), Tyskland
Ulf Hannerz var medlem av det internationella rådet.
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Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften,
Göttingen, Tyskland
Ulf Hannerz var Senior Research Partner.
National University of Maynooth, Irland
– Christina Garsten var external examiner för Department of Social Anthropology.
– Christina Garsten var external examiner vid David Murphy’s disputation i
socialantropologi på avhandlingen Hate Couture: Subcultural Fundamentalism and the
Serbian Black Metal Music Scene, 8 juni.
Norges forskningsråd
Christina Garsten var ledamot i styrgruppen för ett nytt forskningsprogram vid Norges
Forskningsråd: Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – SAMKUL.
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
Annika Rabo var andra opponent på Guro Korsnes Kristensens doktrosavhandling
Familjeplanlegging – bak talene. Fortellinger om reproduksjon i det flerkulturelle Norge.
Norwegian School of Mangement
Christina Garsten var förste opponent vid Atle Raas disputation i företagsekonomi på
avhandlingen med titeln ”Fra instrumentell rasjonalitet til tvetydighet: en analyse av
utviklingen av Statskonsults tilnærming til standarden Mål- og resultatstyring (MRS) 19872004”, 18 mars.
Oslo universitet, Norge
Helena Wulff var opponent på Oscar Hemers doktorsavhandling “WritingTransition:
Fiction and Truth in South Africa and Argentina”, 1 september.
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.
– Christina Garsten var ledamot i bedömningskommittén för Pro Futura Scientia,
Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study.
Routledge
Shahram Khosravi var Manuscript Evaluator.
Stanford University Press
Shahram Khosravi var Manuscript Evaluator.
Stockholms universitet
– Acta Universitatis Stockholmiensis:
Helena Wulff var ledamot av kommittén för Acta Universitatis Stockholmiensis.
– 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.
– Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnens didaktik/ CeSam:
Annika Rabo var medlem av styrelsen för
– Forum för Asienstudier:
Johan Lindquist var ledamot av styrelsen.
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– Institutet för Internationell ekonomi:
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen.
– Institutionen för Data och Systemvetenskap, Mobile Life Vinnex Excellence Center:
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen.
– Institutionen för Data och Systemvetenskap, Spider Swedish Programme for ICT in
Developing Regions:
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen.
– Institutionen för pedagogik och didaktik:
Karin Norman var ledamot i betygsnämnden för Nicola Magnussons disputation med
avhandlingen Refugeeship – A project of justification. Claiming asylum in England and
Sweden, 29 april.
Annika Rabo var ledamot i betygsnämnden för Thomas Niedenmarks avhandling
Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarutbildning 1812-1828, 29
april.
– Kulturgeografiska institutionen:
Bengt G. Karlsson var ledamot i betygsnämnden vid Camilla Årlins disputation den 15
juni, med avhandlingen Becoming Wilderness: a topological study of Tarangire, Northern
Tanzania 1890-2004.
– Lärarutbildningens forskningsutskott (forskningssamarbete med kommunerna):
Gudrun Dahl var medlem.
– Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Gudrun Dahl var dekanus.
Gudrun Dahl var ordförande för tjänsteförslagsnämnden för professorer.
Christina Garsten var ordförande i Kommittén för Myrdalsföreläsningar.
Helena Wulff var ledamot av fakultetens docenturnämnd.
– Sociologiska institutionen:
Christina Garsten var ledamot i betygsnämnden vid Caroline Aspers Dahlbergs
disputation på avhandlingen Picturing the Public: Advertising Self-Regulation in Sweden
and the UK, 14 januari.
– Statsvetenskapliga institutionen:
Gudrun Dahl var ledamot av betygsnämnden för Eva Hanssons disputation Growth
without Democracy. Challenges to Authoritarianism in Vietnam, 27 januari.
Johan Lindquist var ledamot i betygsnämnden vid Karl Gustafssons disputation på
avhandlingen Narratives and Bilateral Relations: Rethinking the “History Issue” in SinoJapanese Relations, 14 juni.
– Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor/Score:
Christina Garsten var verksam vid Score, ordförande i styrelsen (sedan 1 juni 2011), samt
medlem i ledningsgruppen för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade
forskningsprogrammet ”Att organisera marknader”.
– Stockholm Resilience Center:
Gudrun Dahl var ledamot av styrelsen.
– Stockholms universitetsbibliotek:
Annika Rabo var suppleant i universitets biblioteksstyrelse.
– Universitetsstyrelsen:
Gudrun Dahl var ledamot.
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG
Mattias Viktorin var sällskapets sekreterare.
Eva-Maria Hardtmann val ledamot av valberedningen.
Sveriges Antropologförbund, SANT
Lotta Björklund Larsen var kassör.
Helena Wulff var ordförande.
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Universidad Nacional del Litoral, Argentina
Susann Ullberg var medlem i Tamara Beltraminos betygsnämnd: “La construcción social
de las catástrofes naturales en la ciudad de Santa Fe,” 22 februari
Uppsala universitet
– Eva-Maria Hardtmann ingick i referensgruppen för projektet “Outlook on Civil Society”,
ett samarbete mellan Collegium for Development Studies, Centre for Sustainable
Development (Uppsala), SIDA och Dag Hammarskjöld Foundation. Projektet löper över
tiden 2009-2012.
– Johan Lindquist var ledamot i betygsnämnden för Eren Zink, som disputerade på
avhandlingen Flexible Science. An Anthropology of Scientists, Nature and Society in
Vietnam, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, 23 september.
Vetenskapsrådet
– Bengt G. Karlsson var ledamot i beredningsgruppen för humaniora och
samhällsvetenskap (HS-C).
– Annika Rabo var ledamot i en av Utbildningsvetenskapliga kommitténs
bedömningsgrupper
Åbo Akademi, Finland
Christina Garsten var fakultetsopponent vid Ola Segnestam Larssons disputation i
företagsekonomi på avhandlingen med titeln ”Standardizing civil society: Interpreting
organizational development in between instrumentalism and expressivism”, den 11 mars.

Gästforskarvistelser
Georgetown University, Washington DC, USA
Christina Garsten var gästprofessor vid Department of Anthropology, 1 februari-25 maj.
Universitat de Barcelona, Spanien
Christina Garsten deltog i workshopen inom nätverket Mersoc (Moral Economies and
Regulation of Social Crisis), organiserad av Susana Narotsky, 20-22 januari och 16-17
december.
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
– Ulf Hannerz var Research Fellow vid International Forum for U.S. Studies, 15 oktober15 november.
– Helena Wulff var gästprofessor vid International Forum for U.S. Studies, 15 oktober-15
november.
University of Oxford, England
Gladis Aguirre var academic visitor vid Centre on Migration, Policy and Society
(COMPAS) and Institute of Social & Cultural Anthropology, 1 juli-1 december.
National University of Singapore
– Ulf Hannerz var Academic Visitor vid Asia Research Institute, 17-30 januari.
– Helena Wulff var gästprofessor, 17 januari-31 januari.
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Konferenser, workshops
ACSIS Conference 2011: Current Issues in European Cultural Studies
Vid konferensen i Norrköping 15–17 juni, höll Hasse Huss föredraget “I Don’t Want
Nobody To Give Me Nothing (Open Up theDoor, I’ll Get It Myself)’: Brief Thoughts on
Deejaying in the Late 1960s and Early 1970s”.
Albert Ludwigs Universität Freiburg, Freiburg Institute for Advanced Studies,Tyskland
Annika Rabo höll föredraget “’It has all been planned’. Talking abobut us and powerful
others in contemporary Syria” vid konferensen “Conspiracy Theories in the Middle East
and the United States. A Comparative Approach”, 13-15 januari.
American Anthropological Association, AAA
Vid organisationens 110:e årskonferens i Montreal, Kanada, 16-20 november, deltog
följande forskare och forskarstuderande från institutionen:
– Lotta Björklund Larsen arrangerade en panel med Jose-Maria Munoz, Emory University
under rubriken “A Fiscal Anthropology? Ethnographic Approaches to Taxation Issues”;
och höll föredraget “Looking for the Common Sense at the Swedish Tax Agency“.
– Christina Garsten och Brian Moeran höll föredraget ”Business Anthropology or
Organizational Anthropology? The European Approach”, vid sessionen ”The Legacies
and Future Directions of Business Anthropology”.
– Ulf Hannerz deltog i ett Roundtable kring 50-årsjubileet för de årliga Lewis Henry
Morgan Lectures (University of Rochester); och som diskutant vid sessionen ”Mobility and
Cosmopolitanism: Complicating the Interaction between Aspiration and Practice”.
– Monica Lindh de Montoya höll föredraget ”Examining Financial Inclusion: Microfinance
vs. Savings and Loan Cooperatives”, vid sessionen ”Identity and Control in Corporate
Employment”.
– Miguel Montoya höll föredraget ”’Dignifying’ the refugees: the politics of resettlement
and livelihood after a mudslide disaster”, vid sessionen ”Tracing the Impact of
Technological Innovation, Intentional Design, Development: Informing or Inhibiting
Change in Beliefs, Practices, Identities and Place.”
– Anette Nyqvist presenterade sin tidigare forskning under rubriken ”Financializing the
lives of Swedes with orange envelopes” vid sessionen ”Financialized lives”.
– Anette Nyqvist var organisatör, presentatör och kommentator vid sessionen “Before
Policy: Creating Authoritative Knowledge for Policy”.
– Renita Thedvall höll föredraget “Making social work scientific, standardized and
transparent: The idea of evidence based practice in Sweden” vid panelen “Before Policy:
Creating Authoritative Knowledge for Policy”.
– Susann Ullberg var diskutant vid sessionen “Traces of Tragedy: Reshaping Differences,
Reinventing Communities and Retracing Social Ties at the Scene of Disaster” och höll vid
densamma föredraget “Watermarks: Bureaucracy and the Flood Memoryscape in the City
of Santa Fe, Argentina”.
– Mattias Viktorin höll föredraget ”Market Appearances: Temporality, Methodology and
Knowledge in the Work of Market Research Consultancies” under sessionen ”The
Fabrication of Markets”.
– Helena Wulff höll föredraget “Ways of Seeing Ireland´s Green: From Ban to the
Branding of a Nation” vid sessionen “Marketing´s Tidemarks, Legacies from
Anthropology: Tracing the Future of Sensory Marketing” organiserad av Timothy de Waal
Malefyt (BBDO); och deltog i det av Mara Bernstin organiserade Invited Roundtable om
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”Low-Tide Ireland”, med Mark Maguire (NUI Maynooth) och Robin Whitaker (Memorial
University).
– Shahram Khosravi höll föredraget ”Civility and Civil Society In Iran”.
Anthropological Association of Ireland
Helena Wulff höll föredraget “Writing the Senses: Style and Stories in Contemporary Irish
Fiction”, University of Ulster, Belfast Campus, 2-3 september.
Arbetets museum, Norrköping
Christina Garsten höll plenarföreläsningen ”Arbetets nya marknad: konkurrens, mätbarhet
och globalisering”, samt medverkade i en paneldebatt på temat ”Det globaliserade
arbestslivet”, vid konferensen ”Det globaliserade arbetslivet”, 9-10 november.
Berlin Freie Universität, Tyskland
Annika Rabo presenterade projektet “Future Citizens in Pedagogic Texts and Educational
Policies” vid “European Conference on Educational Research”, 13-16 september.
Council for European Studies
Helena Wulff var kommentator i en panel om “Politics and Performance” organiserad av
Neringa Klymbyte (Miami University) och Noelle Mole (Princeton University), Barcelona,
20-22 juni.
European Group for Organization Studies, EGOS
Christina Garsten arrangerade tillsammans med Peter Fleming och Axel Haunschild
sessionen ”Creative Selves and Creative Organizations: Organizing Work in Knowledge
Capitalism”, vid EGOS kollokvium ”Reassembling Organizations: Repetition and
difference in organizing over time and space”, Göteborg, 7-9 juli.
European Association of Sociologists, ESA
– Christina Garsten och Adrienne Sörbom höll föredraget ”Aligning values: World
Economic Forum as an actor between business and politics” på ESA:s konferens i
Geneve, 7-9 september.
– Susann Ullberg deltog i konferensen som samordnare för sessionerna arrangerade av
forskarnätverket ”Disaster and Social Crisis”. Hon höll också föredraget “Remembering
risk? Urban flood management in Argentina” vid sessionen ”Disasters, catastrophes and
techniques of risk I: Techniques against disasters and catastrophes”.
4th European Conference on African Studies, ECAS 4
Johan Lindquist var kommentator vid panelen “A Prosocial Approach to Brokers and
Fixers in Urban Africa”, Uppsala 18 juni.
Monash University Sunway Campus, Kuala Lumpur, Malaysia
Johan Lindquist höll föredraget “Recruiting migrant workers in Indonesia: Perceptions and
realities” vid konferensen ”Exit and Integration Strategies for Labour Migrants in South
East Asia: Putting Principles into Practices”, 29-30 november.
Freie Universität Berlin, Tyskland
Christina Garsten arrangerade och höll i en tvådagars workshop om ”Etnografi i
organisationer” för forskarstuderande, Department of Management, Berlin, 20-21 juni.
Galatasaray University, Turkiet
Shahram Khosravi föreläste om ”Transnational Migration”, 28 februari 2011.
Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland
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Bengt G. Karlsson höll ett seminarium kring sin bok Unruly Hills på den internationella
konferensen Performing Identity, 15-17 december.
Govemark
– Christina Garsten och Adrienne Sörbom arrangerade The 2nd Govemark network
workshop på temat ”Govemark - forms and flows of capital”, på Svenska institutet i Paris,
28-29 oktober.
– Anette Nyqvist presenterade sin pågående forskning under rubriken ”The soft voice of
giants” vid session ”Influencing markets”.
Renita Thedvall höll föredraget ”Representations of fair trade”.
InSIS (Institute for Science, Innovation and Society) och ValueS (Science, Technology &
Valuation Practices), Oxford University
Lotta Björklund Larsen deltog i ett möte mellan forskargrupperna och presenterade
forskningsprojektet ”The Swedish Tax Dynamics. Values and Practices at the Swedish
Tax Agency and the Economization of Society”, 21 oktober.
Köpenhamns universitet, Danmark
Johan Lindquist höll föredraget ”The Return of the Broker” vid konferensen ”The Power of
the Example: Anthropological Explorations in Persuasion, Evocation, and Elucidation”, 89 september.
Law & Society Association, San Francisco, USA
Lotta Björklund Larsen höll föredraget ”’Common sense‘ at the Swedish Tax Agency.
Identifying the border between the taxed and tax-free exchange of services“, 3-6 juni.
Lunds universitet
Shahram Khosravi deltog i konferensen ”Undocumented Migrants: Beyond the law,
beyond human rights?”, samarrangerad av Juridiska fakulteten och Svenska institutet för
europapolitiska studier (SIEPS), 7 oktober.
Mittuniversitetet
Susann Ullberg deltog i konferensen ”Risk, Uncertainty and Policy” och höll föredraget
“Remembering and Forgetting Risk in Flood Management Planning: The Case of Santa
Fe, Argentina”, 24-25 mars.
Nordic Academy of Management, NFF
Christina Garsten höll den inledande plenarföreläsningen under rubriken ”Practices of
mediation: organization studies, ethnography, and the art of bricolage”, på NFF:s 21st
Conference, A Practice about Practice, Stockholms universitet, den 22 augusti.
Nordiska Afrikainstitutet
Ulrik Jennische arrangerade tillsammans med Mats Utas panelen ”A Prosocial Approach
to Brokers and Fixers in Urban Africa”, vid ”European Conference on African Studies IV”,
Uppsala 15-18 juni.
Nordic Network of Digital Visuality
Helena Wulff höll föredraget “Irish Writers on Display: The Role of Digital Visuality in the
Literary Public Sphere”, på workshop om “Scanning Digital Visuality”, Kista, 1-2
december.
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Otto-Friedrich Universität Bamberg, Tyskland
Annika Rabo höll föredraget “Widows and unmarried adults. Matrifocal families in
contemporary Syria” vid workshopen “Beyond the ’partiarchal family’. Forms of
uxori/matrilocality and matrifocality in Muslim societies, past and present”, 9-10
december.
Riksbankens Jubileumsfond
Gudrun Dahl deltog i Riksbankens Jubileumsfonds workshop om områdesstudier,
Sigtuna 26-27 januari.
Riksbankens Jubileumsfond
Ulf Hannerz höll ett av inledningsföredragen, om ”Mediernas sociala och asociala liv”,
vid RJ:s tvärvetenskapliga symposium om “Medialisering i kultur, politik, vardagsliv och
forskning” i Stockholm, 18-19 augusti.
Skandinavisk dekankonferens i Köpenhamn
Gudrun Dahl deltog i en skandinavisk dekankonferens i Köpenhamn för huvudstädernas
samhällsvetenskapliga fakulteter, 20-21 juni.
Stockholms universitet
– Centrum för barnkulturforskning:
Karin Norman höll föredraget ”Kroppens plats mellan natur och samhälle” under
symposiet ”’Huvud, axlar, knä och tå’: Om barn, kultur och kropp”, 23-25 mars.
– Företagsekonomiska institutionen:
Vid årets NFF-konferens presenterade Anette Nyqvist sin tidigare forskning under
rubriken ”On the workings of black boxes and orange envelopes” vid sessionen ”Critical
Finance Studies”, 20-24 augusti.
– Institutionen för orientaliska språk, avd. Mellanösternstudier:
Shahram Khosravi höll föredraget ”Graffiti i Teheran: en kamp over det offentliga
rummet”, 25 maj.
– Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor/Score:
Anette Nyqvist presenterade sin pågående forskning under rubriken ”The soft voice of
giants” under workshopen ”Production of financial knowledge”, 10 november.
– Stockholm Resilience Centre:
Bengt G. Karlsson anordnade panelen ”The Power of power” på NESS-konferensen
”Power landscapes”, 14-16 maj, och höll föredraget ”Into the Grid: Hydropower in
Northeast India”.
– Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute:
Karin Norman deltog i ”The 10th Nordic Environmental Social Science Conference” (10th
NESS) och höll föredraget ”Prishtina: shifting experiences of places and plans in a ‘postconflict’ urban space”, 14-16 juni.
– Susann Ullberg deltog i ”The 10th Nordic Environmental Social Science Conference”
(10th NESS) och höll föredraget “Remembering risk? Urban flood management in the
City of Santa Fe, Argentina” vid sessionen ”Making the city: planning and managing the
urban landscape”.
Sveriges Antropologförbund, SANT
Vid organisationens årskonferens i Göteborg den 13-15 maj, med temat ”Tidens gång”,
deltog följande forskare och forskarstuderande från institutionen:
– Gladis Aguirre deltog i panelen ”De sju dödssynderna - föreställningar om moral i tid
och rum”, och höll ett föredrag på temat Avund relaterat till hennes fältarbete bland
migranter i Barcelona och Ecuador.
– Lotta Björklund Larsen höll föredraget ”Fiskal antropologi: ett ämne i tiden”.
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– Ulf Hannerz höll det inledande föredraget ”Svensk antropologi: sedan femtio år och
framåt”.
– Johan Lindquist organiserade, tillsammans med John Freyer, panelen “Opening the
Flatpack: Ethnography, Art, and the Billy Bookcase”.
– Annika Rabo var paneldeltagare i slutdebatten om antropologins framtid, 15 maj.
– Degla Salim höll föredraget ”Mediating Islamic Looks”.
– Susann Ullberg deltog i panelen ”De sju dödssynderna - föreställningar om moral i tid
och rum” med föredraget ”Högmod. Orsaksförklaringar och ansvarsutkrävande i
katastrofens kölvatten”.
– Mattias Viktorin höll föredraget ”Market Appearances: Temporality, Methodology and
Knowledge in the Work of Market Research Consultancies”.
– Helena Wulff höll föredraget “Ireland´s Green over Time: From Ban to the Branding of a
Nation”.
Södertörns högskola
Gudrun Dahl deltog i ett rundabordssamtal på Södertörns Högskola anordnat av EUprojektet Kunskapslotsen och Stockholms akademiska forum kring det ”gap” som
eventuellt finns mellan nyutexaminerade akademikers kompetens och den kompetens
som arbetsgivarna förväntar sig att dessa ska ha, 19 januari
Tax Research Network, Coventry, England
Lotta Björklund höll föredraget ”’Common sense‘ at the Swedish Tax Agency. Identifying
the border between the taxed and tax-free exchange of services“, 8-9 september.
Universitetet i Bergen, Norge
Shahram Khosravi höll föredraget ”’Undan-tagna’ People: Undocumentedness in
Sweden” vid IMER-konferensen ”Provisions of Welfare to ’Irregular migrants’”, 13-14 maj.
University of London, England
Mark Graham organiserade tillsammans med Nicola Frost vid School of Oriental and
African Studies konferensen “Anthropology Revisits the Festival”, och höll ett föredrag vid
densamma, 26 november.
University of Oxford, England
Annika Rabo deltog vid “Inter-disciplinary net, 4th Global Conference on Diaspora” och
höll föredraget ”’Without our church we will disappear’. The Syrian orthodox in Diaspora” i
en panel om kristna i Mellanöstern. Mansfield College,
4-6 juli.
UNPRI/Mistra academic network conference, Sigtuna
Anette Nyqvist deltog vid sessionerna ”Context, incentive and behaviours: The puzzle of
shareholder engagement” och ”The RI Tool Box: Can research help?”, 26-28 september.
Uppsala universitet
– Eva-Maria Hardtmann organiserade sessionen “Social Movements in a Neoliberal Era:
Ethnographies of local Activists in Transnational Networks”, på konferensen “Global Civil
Society - Shifting Powers in a Shifting World”, organiserad av Collegium for Development
Studies, Centre for Sustainable Development (Uppsala), SIDA och Dag Hammarskjöld
Foundation, 12-13 april.
– Marie Larsson höll föredraget “Transnational Solidarity and Microenterprises: Shifting
Labour Politics among Home-Based Workers from the Perspective of Ahmedabad, India”,
på konferensen “Global Civil Society - Shifting Powers in a Shifting World”, organiserad
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av Collegium for Development Studies, Centre for Sustainable Development (Uppsala),
SIDA och Dag Hammarskjöld Foundation, 12-13 april.
– Annika Rabo presenterade det nya projektet om service och omsorg i transnationella
rum på konferensen ”Mening, trauma och integration: interaktionen person, grupp och
samhälle” vid enheten UU Innovation, 4 maj.

Konsultuppdrag
Arbetsförmedlingen
Christina Garsten höll den inledande föreläsningen med titeln ”Arbetets nya marknad:
anställningsbarhet, matchning och nya möjligheter”, vid Arbetsförmedlingen Rehabs
(Eskilstuna) konferens i Trosa, 13 december.
Stiftelsen Green Forum
Sigrun Helmfrid genomförde på Stiftelsen Green Forums uppdrag en utvärdering av dess
demokratistödsprojekt i Benin, 7-26 augusti.

Redaktionella uppdrag
American Anthropologist
Christina Garsten var medlem av redaktionskommittén.
Anthropological Journal of European Cultures, AJEC
Helena Wulff var medlem av redaktionsrådet.
Anthropology News
Anette Nyqvist var bidragande kolumnredaktör.
Anthropology Today
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet.
Archivio Antropologico Mediterraneo
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet för den elektroniska tidskriften.
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.
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Ethnography
Ulf Hannerz var medlem av det internationella redaktionsrådet.
Ethnology
Ulf Hannerz var medlem av den internationella redaktionskommittén.
Ethnos: Journal of Anthropology
Mark Graham var chefredaktör.
European Journal of Cultural Studies
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet.
Journal of Business Anthropology
Christina Garsten var co-editor.
Global Networks
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet.
Organization
Christina Garsten var medlem av redaktionskommittén.
Popular Music Studies
Hasse Huss var medlem av redaktionskommittén.
Public Culture
Ulf Hannerz var redaktionell rådgivare.
Johan Lindquist var medlem av redaktionskommittén.
Review of International American Studies
Ulf Hannerz var medlem av redaktionsrådet för den elektroniska tidskriften för the
International Association of American Studies.
Scandinavian Journal of Management
Christina Garsten var medlem av redaktionskommittén.
Score working paper series
Renita Thedvall var redaktör tillsammans med Adrienne Sörbom.
Social Anthropology/Anthropologie Sociale
Helena Wulff var redaktör.
South Asia
Bengt G. Karlsson har varit artikelgranskare för tidskriften.
Stockholm Anthropology Working Paper Series
Shahram Khosravi och Raoul Galli var medlemmar i redaktionskommittén.
Stockholms universitet, ACTA
Christina Garsten och Gudrun Dahl var redaktörer för Stockholm Studies in Social
Anthropology, NS, ACTA, Stockholms universitet
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________________________________
Samverkan med det omgivande
samhället
________________________________
Föreläsningar mm
Arbetarrörelsens forskarnätverk
Anette Nyqvist presenterade sin pågående forskning under rubriken ”Kollektiv
kapitalbildning på finansmarknaderna” på konferensen ”Marknadens gränser och
politikens villkor”, 6 maj.
Globala Gymnasiet
Johan Lindquist höll en föreläsning om socialantropologi och fältarbete, 2 december.
Hyper Island och Sveriges Kommunikationsbyråer
Raoul Galli blev intervjuad för en film med titeln ”Communication 2061” som sändes vid
Sveriges Kommunikationsbyråers 50-årsjubileumsgala för reklamtävlingen Guldägget, på
Stockholm Waterfront, 24 februari.
Global Utmaning
Christina Garsten var seniorrådgivare vid tankesmedjan Global Utmaning.
Handelshögskolan Stockholm, IFL Executive Education
Anette Nyqvist föreläste och höll seminarium om organisationskultur inom ramen för
Handelshögskolans managementprogram för högre chefer inom stat, kommun och
landsting. Kämpasten, Sigtuna, 23 februari.
Ideell Arena
Christina Garsten höll en föreläsning på temat Civilsamhället och omvärlden:
transparens, ansvarighet och andra organisatoriska visioner, på ledarskapsprogrammet
Fenix, Saltsjö-Boo, 26 oktober.
Incredible India
Bengt G. Karlsson höll ett föredrag på temat ”Ursprungsfolk i Indien” på festivalen
Incredible India, Uppsala, 27 september.
Institutet för ledarskapsutbildning (IFL)
– Christina Garsten föreläste på temat ”Att leda med värderingar”, på en
ledarskapsutbildning för teologiska organisationer, Lidingö, 2 februari.
– Christina Garsten föreläste på temat Att leda med värderingar, på en
ledarskapsutbildning för Svensk kirurgisk förening, Sigtuna, den 16 november.
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Rådet för yrkeshistorisk forskning
Anette Nyqvist presenterade sin tidigare forskning, Stockholm, 21 december.
SACO-mässan
Institutionen var representerad vid Stockholms universitets och Samhällsvetenskapliga
fakultetens utställningsmonter. Renita Thedvall höll föredraget ”Socialantropologi: kultur
och mångfald i en globaliserad värld”, 1-2 december.
Socialantropologiska institutionens Studentråd
Bengt G. Karlsson deltog i en offentlig diskussion arrangerad av studentrådet på temat
”Into Eternity”, om kärnkraft i skuggan av Fukushima, 14 april.
SNS förlag
Anette Nyqvist presenterade utkast till bokmanus om institutionella ägare, Stockholm 26
oktober.
Södra Latins Gymnasium
Raoul Galli gav en intervju för tre studenters examensfilmarbete om reklam och genus,
12 januari.
Vetenskapsrådet och Ideell Arena
Christina Garsten medverkade i konferensen ”Arenan för civilsamhälle och vetenskap”,
och höll föreläsningen ”Civilsamhällets gränsland: globala marknader och frågan om
ansvarighet”, Lidingö 10-11 februari.
Immanuelkyrkan
Shahram Khosravi deltog vid Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, 26
mars.

Massmedier
Allt om Husvagn & Camping
Hege Høyer Leivestads avhandlingsprojekt presenterades under rubriken
”Doktorsavhandling om campingliv, 27 september.
Expressen
Hege Høyer Leivestad intervjuades om camping och konsumtion i artikeln ”’Glamping’
skall göra husvagn och tält trendigt”, av Karin Sörbring, 27 maj.
Fokus
Ioannis Tsoukalas intervjuades för artikeln “Tärningen är kastad”, 20december.
Shortcut
Raoul Galli intervjuades för artikeln ”Storåkers – tung vd med knasfaktor”, 8 februari.
Sveriges Radio
Raoul Galli medverkade i P1:s kultur- och idédebattprogram OBS, med ett inlägget
”Bourdieu - och kampen om erkännande”, om Pierre Bourdieus samhällsvetenskap, inom
OBS:s programserie ”Guru igår, död idag?”,, 6 september.
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Johan Lindquist och John Freyer intervjuades i P1-programmet Vetenskapsradion Forum
om deras projekt om Billybokhyllan och upptäckten av den gyllene hyllan, 30 maj.
Sveriges Television
Karin Norman intervjuades i om barndomens historia (utifrån ett antropologiskt
perspektiv) inom en serie på Utbildningskanalen på temat ”Barndomens historia”, 28
oktober.
Sydsvenskan
Hege Høyer Leivestad intervjuades om camping i artikeln ”Hjulen ger frihetskänsla”, av
Sara Håkansson, 21 augusti.
Utbildningsradion (UR)
Ulf Hannerz intervjuades om sin bok Café du Monde i programserien
”En bok, en författare” ; utsändes i Kunskapskanalen (SVT), 1 november.
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Abdallah, Laila
Prat och praktik i en normativ ekonomi: Att
förhandla och utmäta jämställdhet i en mellanstatlig
organisation
Inom de 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 Abdallahs
studie. Som ett inflytelserikt mellanstatligt expertorgan samlar det in data för att
koordinera och utvärdera medlemsstaternas biståndsprogram. Abdallahs 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).
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_______________________________
Aguirre, Gladis
Mellan Ecuador och Barcelona: genus, migration
och den intima sfären i den globala ekonomin
Denna studie behandlar kvinnlig migration och familjer i förändring i samband med den
globala ekonomin. Kategorier av omsorg, emotioner och flexibilitet förklaras här genom
etnografisk information från ecuadorianska kvinnor i Barcelona och deras bekymmer för
atender eller cuidar (ta hand om) sina nära och kära i hemlandet, samt av svaren från
dessa migrantkvinnors släktingar i Ecuador. Ett ”dubbelliv” mellan två länder ges mening
och länkas ihop genom idealföreställningar av hur familj, genus och intergenerationella
relationer ska se ut. Individer (omsorgsarbetare och hushållerskor) fyller omsorgsluckorna
i två samhällen, i två familjer – å ena sidan deras kärnfamiljer och släkt i Ecuador, å
andra sidan de spanska familjer som anställer dem i Barcelona. Studien fokuserar på
ömsesidiga relationer av omsorg och ansvar mellan en vuxen dotter och åldrande
föräldrar och/eller mellan en mor och hennes barn. Överlag placerar denna studie ämnet
familjerelationer i ett globalt sammanhang där flexibilitet för närvarande är ett sätt att
organisera ekonomin och arbetsmarknaden, och därmed också det intima familjelivet.

________________________________
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
Björklund Larsens forskningsintresse är riktat mot samhällsekonomi och frågor som: vad
är ekonomi, hur definieras och upprätthålls dess gränser och vilken roll spelar ekonomin
och tankesätt om denna i samhället idag. Särskilt fokuseras tjänster 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? Den frågan studeras genom vad som händer i gränssnittet mellan den

47

enskilda individens värderingar och prioriteringar, statens regleringar och hur institutioner
påverkar. Forskningsprojektet ”Den svenska beskattningsdynamiken. Värderingar och
praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering” syftar till att beskriva de
praktiker som Skatteverket använder sig av när beskattningsbara transaktioner
definieras. Mer övergripande diskuteras hur staten påverkar samhällets ekonomisering
genom att beskriva vilka värderingar som präglar statens syn på marknaden och
samhället. Projektet vill bidra till debatten om skatternas legitimitet, att de upplevs som
rättvisa av samhällsmedborgare och att alla gör rätt för sig.

________________________________
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 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 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 fokuseras monastiska former av
religiöst utövande och studien kan ses som ett försök att bidra till klosterlivets etnografi.
Ett av Drougges huvudsakliga intressen har varit hur alternativa former av detta slags
”institutionaliserade liminalitet” uppstått i relation till de fenomen som brukar kallas
buddhistisk modernism.
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_______________________________
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 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
Tankesmedjor och organisering av globala
marknader: kunskap, idéer och nya former av
styrning
Globaliseringen av marknader och företags öppnar nya möjligheter och medför nya risker
för såväl medborgare som stater. De organisatoriska strukturer och former för politisk
påverkan och inflytande som existerar står inför stora utmaningar när det gäller att
hantera de sociala effekter som den globala ekonomin medför. I denna process har
tankesmedjor, eller policyinstitut, kommit att spela en allt större roll som arenor för analys
och spridning av idéer och kunskap. Tankesmedjor spelar en ofta framträdande roll i att
analysera den nuvarande finansiella och sociala situationen i världen och i att ta fram
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scenarios för framtida möjliga utvecklingslinjer. Sådana representationer spelar ofta en
roll i politiska debatter och i beslutsprocesser i företag och i stora globala institutioner,
som Världsbanken och Internationella Valutafonden. De spelar också ofta en roll i
fördelningen av finansiella resurser, i agendasättande och i att organisera och definiera
prioriteringar.
Projektet fokuserar på tankesmedjors roll i att producera kunskap och idéer om, och
representationer, av framtida marknader. Några forskningsfrågor är; hur sker
kunskapande inom ramen för tankesmedjor? Hur sprids kunskap och information till
andra relevanta aktörer? Hur kan tankesmedjor påverka politiska processer och
beslutsfattande genom sina aktiviteter? Fältarbete bedrivs i Washington DC, i Paris, och i
Stockholm. Projektet, som leds av Christina Garsten, är en del av forskningsprogrammet
Organizing to create and shape markets, som koordineras av Nils Brunsson
(Handelshögskolan i Stockholm/Uppsala universitet). Christina Garsten, Göran
Sundström och Nils Brunsson utgör tillsammans ledningsgruppen för detta
forskningsprogram. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är förlagt
vid Score.

Att tjäna världen? World Economic Forum som en
global aktör mellan marknad och politik
I en globaliserad ekonomi uppstår utmaningar för såväl stater som multilaterala
organisationer att styra och forma marknaden i den riktning man önskar. Andra aktörer
än stater har kommit att bli viktiga i regleringen av marknader och nya ”mjuka” styrformer
prövas för att motivera företag att reglera sig själva. World Economic Forum är en viktig
organisation för dessa ”mjuka” regleringsaktiveter. Med utgångspunkt i mottot ”Committed
to improving the state of the world” organiserar forumet aktiviteter för sina medlemmar
(transnationella företag) i syfte att öka marknadens dynamik och att utveckla former för
socialt ansvarstagande. Genom ett stort antal aktiviteter, året runt och på många platser i
världen, söker forumet finna lösningar på globala problem, i syfte att skapa ekonomisk
och social utveckling. Organisationen driver frågor om frihandel, avreglering/omreglering
av marknader och marknadslösningar som grundläggande svar på de många problem
man är intresserade av, men är i grunden religiöst och politiskt obunden.
I projektet studeras forumet som en aktör som, genom att skapa auktoritet för sina egna
aktiviteter, försöker påverka utformningen av globala marknader. Projektets syfte är att
öka förståelsen av den typ av verksamheter som forumets driver. Hur organiserar de
auktoritet för sina verksamheter? Hur skapar de inflytande åt sig själva som politiska
aktörer? Vilken betydelse kan en sådan här typ av organisation ha för hur marknader på
global nivå tar sig form? World Economic Forum är på intet sätt unikt i världen i sitt
intresse av att på informella vägar påverka utformningen av global politik, men det är en
organisation med unikt stor genomslagskraft. Genom projektet vill vi bidra till kunskap om
dels vad en sådan här typ av organisation spelar för roll i formerandet av marknader, dels
vilken betydelse de kan ha i den globala politiken i stort. Projektet leds av Christina
Garsten i samarbete med Adrienne Sörbom (Score). Projektet finansieras av
Vetenskapsrådet och är förlagt vid Score.

De policyintellektuella i välfärdsstaten
En av de stora förändringarna i den svenska demokratin under de senaste decennierna
är försvagningen av de politiska partierna i form av minskningen av antalet fritidspolitiker
och krympande medlemsantal. Professionaliseringen av de politiska partierna har
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inneburit att nya sätt att påverka politiken vuxit i betydelse. I detta flervetenskapliga
projekt undersöker vi en delvis ny och alltmer central grupp i detta hänseende, som vi
benämner ”de policyintellektuella”. Detta är personer som i olika former är anställda och
således har som yrke att bedriva politik. Med beteckningen policyintellektuella avser vi
här inte att många förtroendevalda kommit att bli avlönade utan att personer anställs för
att bedriva politik utan att vara förtroendevalda. De återfinns t ex i regeringskansliet, i
partierna på både europeisk, nationell, regional och lokal nivå och i partiernas
riksdagskanslier. De återfinns också i landsting och kommuner, inom många
intresseorganisationer samt i en del politiskt anknutna PR-byråer och tankesmedjor. Vi vill
i detta projekt undersöka innebörden av att allt fler av dem som förefaller ha ett markant
inflytande över den politiska dagordningen i Sverige är personer som, istället för att vara
förtroendevalda, numera är anställda för att i olika former bedriva politik.
Demokratiteoretiskt reser denna utveckling mot en professionalisering av den politiska
makten ett antal frågor. Projektet avser att specifikt kartlägga och analysera de
policyintellektuella och deras roll i ett antal välfärdsstatligt anknutna politikområden. Det
är särskilt tre aspekter av de policyintellektuellas verksamhet som mera specifikt
fokuseras:
De policyintellektuellas arbete som en politisk påverkansform: Vilka resurser använder
man i sitt arbete?
De policyintellektuellas yrkes- och karriärval
De policyintellektuella som en grupp med en särskild arbetsmarknad
Förutom dessa tre specifika syften avser vi med projektet också att ge bidrag till en vidare
problemställning, nämligen vad denna utveckling kan tänkas innebära för det
demokratiska styrelseskickets övergripande legitimitet.
Projektet drivs i samarbete mellan Christina Garsten, Stefan Svallfors och Bo Rothstein.
Det har finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (projektledare
Christina Garsten) och från Vetenskapsrådet (projektledare Stefan Svallfors, Institutet för
framtidsstudier).

Govemark – the Governance of Markets
Inom samhällsvetenskaperna studeras ofta politik och marknad som två separata system.
Under senare decennier har emellertid marknadsaktörer ingått partnerskap med statliga
aktörer för att reglera områden som tidigare setts som hörande till statens och politikens
område. Dessa processer kan i generella ordalag beskrivas som en rörelse i riktning mot
”governance” och mer specifikt som en utveckling av ett nytt politiskt område där
gränserna mellan de båda systemen inte är lika tydliga.
Govemark är ett nätverksprojekt med syfte att stimulera till forskning kring
marknadsbaserade aktörer (som t ex transnationella företag och till dem anknutna
forskningsinstitutet och tankesmedjor) och deras aktiviteter inom en global politisk
domän. Centrala forskningsfrågor för nätverket rör försök att påverka beslutsfattande för
de organisationer som företräds. Hur skapar de auktoritet och legitimitet för sig själva
som politiska aktörer? Hur ser de globala organiseringsprocesserna ut: vilka deltar, vilka
frågor fokuseras, och vilka lösningar presenteras? Hur balanserar aktörerna ekonomisk
rationalitet och socialt ansvarstagande? Hur balanserar de marknadshänsyn med
politiska prioriteringar?
Nätverket leds av Christina Garsten i samarbete med Adrienne Sörbom (Score). Partners
är Bo Rothstein (Göteborgs universitet), Peter Miller (CARR, London School of
Economics), Hervé Dumez (Centre de Recherche en Gestion, CNRS), och Melissa
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Fisher (Georgetown University). Nätverket finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Organiseringsprocesser: formandet och
omformandet av kontroll, kunskap och agency
Detta program syftar till att utveckla samarbeten med Centre de Sociologie des
Organisations (CSO) i Paris samt Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR) vid
London School of Economics. Syftet är att bidra med bättre förståelse för samtida
samhällsomvandlingar genom att studiet av organiseringsprocesser. Programmet
fokuserar på tre teman: organisering av statlig kontroll, organiserandet av marknader och
formandet av marknadsaktörer och organisering av kunskapsproduktion.
Ansvariga för programmet är Christina Garsten (Score), Olivier Borraz (CSO) och Peter
Miller (CARR, LSE). Finansieringen består av ett Institutional Grant från Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Projektet är förlagt vid
Score.

LOCALISE – Local worlds of social cohesion
Aktiveringen av långtidsarbetslösa och utsatta grupper är en av de mest angelägna
utmaningarna för social integration i Europa. Dessa grupper står ofta inför komplexa
problem (t ex låga inkomster, låga kvalifikationer, hälsoproblem och likn.) som kräver
sociala och arbetsrelaterade stödåtgärder anpassade för individuella behov och på lokal
nivå. De institutionella, organisatoriska och individuella dimensionerna av relevanta
policies får särskild uppmärksamhet i detta projekt. LOCALISE syftar till att analysera den
organisatoriska integrationen av social- och arbetsmarknadspolicy på lokal nivå och
deras regionala, nationella och Europeiska sammanhang, samt deras effekter på
mottagarna. Centrala frågor är: Hur påverkar olika institutionella kontexter lokala former
för social integration? Hur hanterar lokala tjänstemän de konflikter och dilemman som
uppstår mellan policy-områden? Vilka effekter har dessa policies på social ojämlikhet och
på uppfattningen av socialt medborgarskap?
LOCALISE sammanför forskare och intressenter från sex europeiska länder och har en
komparativ dimension. Projektet är finansierat av EUs sjunde ramverksprogram och
koordineras av Martin Heidenreich (CETRO, Universität Oldenburg). Övriga partners är
Score (Stockholms universitet, ENU (Edinburg), PAM (Milano), och CEO (Bordeaux). Det
svenska projektet leds av Christina Garsten i samarbete med Kerstin Jacobsson
(Södertörns högskola) och är förlagt till Score.
Se vidare http://www.localise-research.eu/

Socialitet i organisationer: tråkighet och relaterade
känslor bland chefer
Under de senaste decennierna har en ansenlig mängd litteratur som behandlar de
emotionella aspekterna av organisationer vuxit fram. Organisationer har studerats som
platser där känslor som humor, glädje, erotik, ironi och cynism tar form och artikuleras.
Sammantaget har den forskning som gjorts belyst de sociala och emotionella aspekterna
av organisering och bidragit till en mer nyanserad förståelse av organisationer. I detta
sammanhang har också långtråkighet, som en känsla av tomhet och avsaknad av mening
och riktning, sin plats. Tråkighet, som ennui, has beskrivits som en av de mer centrala
aspekterna av moderniteten. Den är intimt sammanlänkad med rutiner, institutioner, och
repetition – aspekter som är centrala i organisatoriska strukturer. Tråkighet innebär ofta
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ett hot, genom att det innebär en känsla av tomhet och avsaknad av mening, och
aktualiserar därmed frågor om makt. Organisationer strävar följaktligen efter att inte
framstå som tråkiga, utan aktiverar ett antal strategier i syfte att hålla människor
engagerade och fokuserade. Bland dessa finner vi strategin att framhålla organisationen
som en plats att ”ha roligt”. Detta område är strategiskt viktigt för forskare inom
socialantropologi och organisationsteori, eftersom det direkt berör det sociala kontraktet
mellan individ och organisation och lyfter fram frågor om subjektivitet och kontroll, och
emotionella svar på organisatoriska och arbetsrelaterade begränsningar. Forskningen har
hittills framförallt varit fokuserad på de positiva dimensionerna av våra känsloregister och
mindre på de negativa, såsom avsaknad av motivation, långtråkighet och tristess.
Det har hävdats att tråkighet och relaterade känslor utgör ett hot mot organisationers
ledning, eftersom de riskerar att avleda de anställdas energi och fokus med lägre
produktivitet och motståndsstrategier som följd. Vi menar att dessa aspekter av
organisationers liv är underforskade och kräver mer uppmärksamhet.
Projektet involverar intervjuer med chefer på företag i Sverige och Frankrike. Vi använder
oss också av olika typer av medier, som dokumentärer och fiktivt material som är
relevanta för vårt syfte. Projektet bedrivs i samarbete mellan Christina Garsten och Hervé
Laroche (ESCP, Paris) och har fått stöd av ESCP.

________________________________
Graham, Mark
Queer konsumtion, materiell kultur, sexualitet och
genus i Sydney
Projektet är baserat på upprepade perioder av fältarbete i Sydney, Australien under åren
2001, 2004, 2006 och 2009. Det är en detaljerad etnografisk studie som syftar till att
bredda fokuset inom studiet av materiell kultur genom att uppmärksamma tingens
sexuella dimension och att öka förståelsen för hur varor, tjänster och
konsumtionshandlingar kan tilldelas en sexualitet. Det teoretiska ramverket utgår från
commodity chain analys, actor network theory och den nya ontologin inom antropologisk
och feministisk materialism. Projektet är ett av de relativt få, baserad på en etnografisk
studie av konsumtion, inom vilken sexualitet snarare än genus, är det primära fokuset.
Boken utforskar även representationsstrategier vad gäller att skriva om materialitet, som
till exempel att skriva från ett specifikt objekts egna ”perspektiv”. Den kommande bokens
titel är: If Things Could Talk: Sexuality and Material Culture in Sydney . Projektet
finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Statliga myndigheter: Att integrera integration
Statliga myndigheter intar en viktig roll som förebilder i det svenska samhället vad gäller
genomförande av offentliga policys. Hur de lyckas att ’integrera’ integrationspolitiken (dvs
att anpassa den egna organisationen) och hur de handskas med det mångkulturella
samhällets utmaningar beror bland annat på faktorer som myndigheternas institutionella
arv, inriktningen i den statliga integrationspolitiken och den allmänna förvaltningspolitiska
utvecklingen. Det är framför allt dessa faktorer som formar den kontext där myndigheter
införlivar integrationspolitiken i sin löpande verksamhet. Trots att integrationsfrågan är
högt placerad på den politiska dagordningen, är kunskapen om hur myndigheterna lyckas
verksamhetsintegrera integrationspolitiken emellertid mycket begränsad, likaså
forskningen om dessa frågor.
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I projektet undersöks framgångsrik ”mainstreaming” av integrationspolitiken genom tre
delstudier: kvalitativa fallstudier, som fokuserar på eventuella konflikter mellan att
verksamhetsintegrera integration i myndighetens vardagsaktiviteter, den diskursiva
kontexten och förvaltningspolitikens krav på kostnadseffektivitet. Fallstudieresultaten som
bygger på etnografiska undersökningar, intervjuer och dokumentation, testas vidare i en
enkätstudie som omfattar ett urval om cirka 50 myndigheter. Slutligen kommer de
svenska resultaten att jämföras med motsvarande rön från Storbritannien och USA, med
deras annorlunda förvaltnings- och integrationspolitiska traditioner. Projekt kommer att ge
kunskap om vilka faktorer som sannolikt kan bidra till lyckad ”mainstreaming” av
integrationspolitiken i Sverige. Projektet finansierades av FAS.

Modellstaden: Gemenskap och hållbarhet i
Hammarby Sjöstad, Stockholm.
Genom en detaljerad etnografisk studie av stadsdelen Hammarby Sjöstad, Stockholm,
undersöker 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 syftar bland annat till att belysa gemenskapsformer som förutsättning för att
hållbarhet får stöd av lokala människor. Den ökande medvetenheten om och oron inför
pågående miljö- och klimatmässiga förändringar har inneburit en allt större emfas på
hållbar utveckling men även på de slags ”dygder” som idealt förknippas med en sann
miljömässigt medveten medborgare som bryr sig om miljön. Sådana dygder är inte
enhetligt fördelade utan kopplas snarare samman med klass-specifika former för
engagemang och har även en starkt framträdande genusaspekt. Hållbar utveckling delas
till exempel ofta upp i det som utvecklingsmässigt uppfattas beröra de tekniska,
ekologiska och ekonomiska aspekterna av hållbarhet samt därutöver en social
dimension. De förstnämnda dimensionerna har en mer uppenbart ”maskulin” fokus,
medan det tredje, som ofta rönt mindre uppmärksamhet, med sin betoning på omsorg
och omvårdnad av naturliga resurser är mera ”feminin” till sin karaktär.
En viktig fråga för projektet är därför att utforska genusaspekterna av det sociala och
miljömässiga engagemanget bland ”ekologiska medborgare”. En annan central fokus är
de former av pedagogik/information som finns närvarande i Hammarby Sjöstad, med
syfte att uppmuntra invånare och besökare att utveckla en miljömässig medvetenhet.
Dessutom, som ett ofta framhållet exempel på en svensk modell för hållbar urban
utveckling, lockar Hammarby Sjöstad årligen till sig tusentals utländska besökare. Det är
därför också en plats där Sverige kan visa upp sina ekologiska dygder för en
internationell publik. Projektet finansieras av FORMAS.

________________________________
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
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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 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 analyseras
följaktligen också. Medan det är klart att scenarierna till stor del haft ett euroamerikanskt
ursprung 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), Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien (2007-8) och
University of Illinois, Champaign/Urbana (2011) 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
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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.

________________________________
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.

________________________________
Hentati, Jannete
Nationalstatlig normbildning inom
samhällsorienterande undervisning. En jämförande
studie av ämnesdidaktikens normbildande roll och
utformning i Malmö och Marseille.
I en värld där globala processer utmanar nationalstaters territoriella och ideologiska
gränsdragningar spelar den obligatoriska utbildningen en viktig roll för det värdeladdade
formandet av människors verklighetsförståelse och omvärldsuppfattning. Grundskolan är
knuten till och kontrollerad av nationalstaten via politik, utbildningspolicy och andra
officiella styrdokument. Förverkligandet av politisk vision genom pedagogisk
kunskapsöverföring står den enskilde läraren för. Det är således i samspelet mellan
dessa processuella produkter – politikens diskursiva texter och den praktiska
yrkesutövningen – som det normativa system vilket nationalstaten borgar för tar sin
didaktiska utformning. Med utgångspunkt i grundskolans samhällsorienterade utbildning
för ungdomar i åldern 13-15 avser detta projekt att utforska hur aktuella sociala och
politiska frågor kommer till uttryck i undervisning på plats i Malmö, Sverige och i
Marseille, Frankrike. Särskilt intresse kommer ges till de sätt på vilka politiskt omstridda
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frågor om medborgarskap, nationell identitet samt etnisk och kulturell pluralism bereds,
behandlas eller omvärderas i den didaktiska process den samhällsorienterande
undervisningen utgår ifrån. Målet är att belysa, och problematisera ämnesdidaktikens
normbildande roll utifrån dess nationella och transnationella sammanhang, samt empiriskt
studera hur detta tar sig uttryck i den sociala praktiken bland verksamma lärare i lokala
fält. Den jämförande ansatsen förväntas ge ett intressant perspektiv på hur undervisning
växelverkar med sin sociala och politiska omgivning och kan därigenom ge fördjupad
insikt i de villkor, utmaningar och möjligheter som omfattar den ämnesdidaktiska
processen i stort. Sammantaget öppnar denna studie upp för vidare analytisk diskussion
om ämnesdidaktiken som verkstad och arena för nationalstatlig normbildning i
globaliseringens tidevarv. Studien bygger på en kombination av lagtext- och policystudier
och fältarbete i form av intervjuer och deltagande observation. Den etnografiska
materialinsamlingen kommer att äga rum på grundskolor i Malmö och Marseille.

________________________________
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 (Annapolis), skivbolaget Ru-Jac (Baltimore) och
Carr’s Beach (Arundel County, Maryland), en av USA:s sista segregerade stränder.
Intervjuer har gjorts i Annapolis och Baltimore med omnejd; arkivarbete i Washington
(Smithsonian Archives Center).

________________________________
Ulrik Jennische
Handel, utveckling och urbanisering i norra Ghana
Ghana har under de senaste decennierna genomgått stora ekonomiska och politiska
förändringar. Ekonomiskt har landet anpassat sig till den globala ekonomin genom
strukturanpassningsprogram och liberalisering. På ett makroekonomiskt plan ses Ghanas
utveckling som en stor framgång och landet framhävs ofta som ett positivt exempel. Även
politiskt framhålls Ghanas utveckling. En demokratiseringsprocess har pågått sedan
början av 90-talet och idag bedöms landet vara bland de mest demokratiska länderna i
Afrika. Mot bakgrund av denna utveckling vill detta avhandlingsprojekt förstå den lokala
handelns roll och förändring. Ett fältarbete bland handlare på och omkring
livsmedelsmarknaden i den snabbväxande staden Tamale i norra Ghana planeras.
Tamale har kommit att bli en viktig plats för många olika utvecklingsprojekt och ett
centrum för biståndsaktörer såsom ickestatliga organisationer och mikrokreditinstitut.
Studien analyserar den mening och förståelse som främst handlare ger dessa
ekonomiska och politiska processer. Vad innebär egentligen utveckling för småskaliga
handlare?
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________________________________
Bengt G. Karlsson
Vattenkraft och våld i Nordöstra Indien
Ett Sida-finansierat projekt som behandlar konflikter runt den omfattande utbyggnaden av
vattenkraft som pågår i flera av delstaterna i nordöstra Indien. Denna studie bygger på
Karlssons tidigare forskning i regionen, dock med fokus på en ny resurs, dvs. vatten.

Utveckling och biståndsarbetare i Georgien
En studie av internationella biståndsarbetare verksamma i Georgien. Karlsson skriver just
nu på monografin Development Expatriates: International Community at Work in
Postsocialist Georgia (prel. titel).

Fattigdom och positiv särbehandling i Indien
En studie som undersöker varför Indiens stamfolk och tidigare oberörbara kaster
fortsätter att halka efter övriga grupper i samhället trots att de är föremål för statlig
kvotering inom utbildning och arbetsliv. Projektet är ett större europeiskt samarbete som
leds av Dr. Alpa Shah vid Goldsmiths College, University of London.

________________________________
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.

58

________________________________
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 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 2010 försvarade Urban Larssen avhandlingen: Call for
Protection: Situating Journalists in Post-Cold War Romania in a Global Media
Development Discourse.)
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________________________________
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. Larssons 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. Marie Larsson
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 Larsson att diskutera uppkomsten av global aktivism genom
transnationella försvarsnätverk (transnational advocacy networks), sociala rörelser och
icke-statliga organisationer.

________________________________
Leivestad, Hege Høyer
Campingkonsumtion - materialitet, mobilitet och
motoriserad camping i Europa
Det här 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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________________________________
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. Lindh de Montoya 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 internationella investerare, men vid sidan om denna
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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
Globaliseringens mäklare: Arbetsrekrytering och
transnationell migration från Indonesien
Projektet undersöker de nätverk av arbetsrekryterare eller mäklare som organiserar
transnationell migration från Indonesien till länder i Asien och Mellanöstern. Sedan den
asiatiska ekonomiska krisen 1997 har det skett en dramatisk ökning av legal migration
från Indonesien till framförallt Malaysia och Saudi Arabien. I denna process agerar privata
rekryteringsföretag som mäklare mellan statliga myndigheter, utländska arbetsgivare, och
potentiella migranter i byar över hela Indonesien. Empiriskt fokuserar projektet på de
dagliga aktiviteter och nätverk av rekryteringsföretag i den indonesiska huvudstaden
Jakarta och de rurala provinserna Östra och Västra Nusa Tenggara, två viktiga
sändningsområden för migranter. Lindquists fokus på rekryteringsprocessen förflyttar den
huvudsakliga uppmärksamheten från migranters erfarenheter till den infrastruktur och de
entreprenörer som formar migrationsprocessen. Mer generellt erbjuder detta fokus på
migrationsmäklare en metodologisk utgångspunkt för att förstår hur alltmer reglerade
system av transnationell cirkulär migration för närvarande utvecklas i Asien. Projektet
samarbetar även med andra forskare som skriver om arbetsrekrytering av migranter i
Asien, bland annat Kina. Därmed ingår projektet i ett större sammanhang som vill förstå
hur migration håller på att förändras på en global nivå.
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________________________________
Lundberg, Arvid
Utbildning och politisk kultur i Amman
Studiens fokus ligger på politisk utbildning vid gymnasieskolor i Amman. Den baseras på
deltagande observation och intervjuer med rektorer, lärare och elever vid två offentliga
och en privat skola, studie av skolböcker, samt intervjuer med tjänstemän från det
jordanska utbildningsdepartementet. I Jordanien finns en officiell vision från hans
majestät att parlamentarisk demokrati ska införas så fort landet blivit redo genom mer
politiskt aktiva medborgare och välfungerade politiska partier. Demokratisk utbildning ses
som en central del i detta projekt och studien undersöker hur denna tänkta utbildning
gestaltar sig i praktiken, dels genom hur demokrati som diskurs lärs ut till eleverna, men
huvudfokus ligger på ”demokratiska praktiker” rörande auktoritetsrelationer mellan elever
och lärare, skolornas administrationskultur, samt elevinflytande genom skolval och
elevråd. Delar av studien undersöker påståendet från Ammans privata och internationella
skolor att de vill göra sina elever till öppensinnad medborgare, genom att studera hur
denna anda manifesteras
i skolornas administration och undervisning. Innebörden i ”öppensinnad” förtydligas
genom att påvisa skillnader och konflikter mellan dessa privatskolor och
utbildningsdepartementet i frågor rörande historiefilosofi, teologi och innebörden av
”kritisk tänkande”.

________________________________
Löfving, Staffan
Platsens och platslöshetens teori
Undersökningen av konceptuella gränsdragningar mellan arbetsmigration och
flyktingskap bygger vidare på de aspekter av Guatemala-etnografin som behandlade
relationen mellan hem, försörjning, våld och organisationen av det politiskt möjliga.
Fältarbeten har utförts i Colombia och Centralamerika och från 2011 i nya projekt i
Sverige och det forna Jugoslavien.

Våld och ekonomisk antropologi
I publikationer och i en pågående undersökning av den globala nyliberaliseringens
sociala dynamik undersöks och utvecklas antropologiska bidrag till förståelsen av
finanskapitalismens inneboende sociala kris.

Tid och visuell antropologi
Det nya projektet ”den ofärdiga bilden – the imperfect shot” studerar relationen mellan
krigsfotografi och minne. I fokus står sociala teknologier i produktionen av ett symboliskt
äkthetsintyg för specifika subjekt och specifika erfarenheter.

Den urbana allmänningens politik och ekonomi
I samarbete med två arkitekter leder Löfving ”Stadens axiom: ett kritiskt forum om
urbanitetens självklarheter”. Projektet undersöker arkitekturens roll i en dominerande
diskurs inom samtida stadsplanering i Sverige. En privatisering av urbana allmänningar
och sociala protester i såväl offentliga som privata stadsrum studeras och diskuteras i ett
internationellt jämförande perspektiv.
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________________________________
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
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 Mihailova 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 policyskapande 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
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området använde för att återbygga sina hem och sina liv. Montoya 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 Miguel Montoya att använda sig av etnografiska
metoder och utföra tolv månaders fältarbete i två av de drabbade samhällena. Han
kommer att djupintervjua myndigheter, politiker, NGO:s 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 allmän teoretisk diskussion om hur förutsättningarna
för politisk identifikation och demokratiskt deltagande ändrats under ”sen-moderniteten”.

________________________________
Norman, Karin
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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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.

________________________________
Nyqvist, Anette
Pågående forskningsprojekt handlar om
institutionella aktieägares roll som aktörer på
finansmarknaden
Studien fokuserar på de värderingar och maktrelationer, marknadspraktiker och logiker
som utövas av stora institutionella ägare, så som till exempel pensionsfonder.
Forskningsprojektets empiriska fokus ligger på Första AP-fonden som
finansmarknadsaktör. Det huvudsakliga syftet med studien är undersöka vilken roll
institutionella ägare har, och kan ha, i organiseringen av finansmarknader. Projektet görs
inom ramen för Scores forskningsprogram ”Att organisera marknader”, finansierat av
Riksbankens Jubileumsfond.
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________________________________
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 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.
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________________________________
Rabo, Annika
Framtidens medborgare i pedagogiska texter och
utbildningspolicy. Exempel från Norge, Sverige,
Syrien och Turkiet
Annika Rabo leder det flervetenskapliga projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska
texter och utbildningspolicy. Exempel från Norge, Sverige, Syrien och Turkiet” i vilket tre
andra forskare ingår. Projektet har stöd från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga
kommitté. Skolan är en viktig fostransarena där framtidens medborgare både träder fram
och konstrueras. Projektets övergripande syfte är att genom ett transnationellt perspektiv
undersöka hur globaliseringsprocesser tar sig uttryck i de fyra projektländerna inom den
obligatoriska utbildningens senare år. Vi analyserar styrdokument och läromedel samt
intervjuar skolpolitiker och läromedelsförfattare. Undersökning och analys av
utbildningspolicy och texter i ett internationellt jämförande perspektiv kan kasta ljus,
menar vi, över de varierande nationella utbildningskontexterna men också fungera som
ingång för att förstå globala förändringsprocesser med relevans för skola och utbildning.

Service och omsorg i transnationella rum
Tillsammans med Erik Olsson arbetar också Annika Rabo i projektet ”Service och omsorg
i transnationella rum” som har stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Sociala nätverk av
migranter mobiliseras ofta som diasporagemenskaper där de transnationella sociala
relationerna blir centrala. För att sådana gemenskaper skall överleva behövs en social
praktik som håller dem samman. De föreningar, företag, projekt och andra
sammanslutningar som gör anspråk på att representera diasporan får då en nyckelroll. I
projektet studerar vi hur sådan praktik utvecklas i två till synes mycket olikartade nätverk i
diaspora: assyrier/syrianer i Sverige med förgreningar till Mellanöstern och Turkiet, och
svenskar i södra Spanien. Forskningen genomförs i form av inventeringar av omsorgsoch serviceaktörer, intervjuer samt fältstudier med deltagande observation.

________________________________
Salim, Degla
”Berättandets läkande kraft”: E-hjälp, självhjälp och
barn till missbrukande föräldrar
Salims 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 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 projektet
undersöker Salim undersöker vad detta berättande mer specifikt innebär och hur det kan
bidra till att forma föreställningar om barndom och föräldraskap bland både de
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yrkesutövande vuxna och de berörda barnen. Avhandlingsprojektet 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.

________________________________
Sarajeva, Katja
Lesbian Lives: Sexuality, Space and Subculture in
Moscow
Här undersöks den lesbiska subkulturen i Moskva. Avhandlingens fokus ligger på
subkulturens mångfacetterade heterogenitet, dess överlappande med det övriga Ryska
samhället, andra subkulturer, globala flöden och dess egna unika kulturella traditioner.
Den lesbiska subkulturen existerar inte som en isolerad enhet utan innefattar ett flertal
kulturella flöden och traditioner som omformas och införlivas i olika grad. Genom denna
process blir det tydligt att en del traditioner är lättare att förena än andra. De globalt
tillgängliga bilderna och idéerna av hur en lesbisk subkultur är, eller kanske hur den
borde vara, är bara delvis förenliga med verkligheten såsom den var i Ryssland under
fältarbetet 2005-2007. Den stora vikt som läggs på synlighet och politisk aktivism i inom
gay och lesbiska subkulturer i Väst måste i Ryssland förlikas med inte bara Rysslands
totalitära historia (och en alltmer auktoritär samtid) men även de traditioner och praktiker
som växte fram som en respons på totalitarismen, för att göra livet uthärdligt under
Sovjettiden. En av de olika praktikerna är förhållandet mellan det privata och det
offentliga. Att använda den privata sfären som en offentlig sfär, och skapandet av privata
sfärer i offentligheten skapade platser och lokaliteter med olika nivåer där tillträde
upprätthölls genom sociala praktiker av inklusion och exklusion. Samtidigt är den lesbiska
subkulturen mer än en samling av korsande kulturella flöden och traditioner. Det är en
unik sfär av umgänge och kreativt skapande som har sina egna traditioner i poesi, musik,
litteratur och estetik. Symboler och språkliga koder, anekdoter skämt och stereotyper, och
genusroller utgör en stor del av subkulturens vardag. (Den 23 september 2011 försvarade
Katja Sarajeva avhandlingen Lesbian Lives: Sexuality, Space and Subculture in
Moscow.)

________________________________
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
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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.

________________________________
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 metaorganisationen Fairtrade Labelling Organisation International (FLO) och certifierade av
FLO-Cert, båda i Bonn. Renita Thedvall undersöker standarddokumentens normer och
idéer och hur dessa producerar en viss syn på vad en rättvis marknad är. Med andra ord
vill Thedvall veta vilka representationer av rättvisa marknader som FLO skapar. Hon
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. Detta studeras genom att spåra
fairtrade certifierad kakao från chokladtillverkaren Cloetta i Ljungsbro, till kakaomassa
och kakaosmörstillverkare i Europa till kakaoböneodlare i Ghana. Thedvall 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
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
Arbetets terapeutisering
Det finns idag många studier som beskriver psykologins genomgripande inflytande på
västvärldens välfärdsstater under 1900-talet. Framväxten av ett “psykologiskt samhälle”
anses på många sätt länkat till industrialiseringsprocessen; “mänskliga teknologier” blev
under denna tid en del av produktionsapparaten. De senaste årtiondena har dock en ny
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ekonomi utvecklats, baserad på informations- och kommunikationsteknologier och med
en förändring av organisationsparadigm från stora hierarkiska organisationer mot nätverk
av självstyrande enheter – en förändring ibland kallad den tredje industriella revolutionen.
Baserad på en variant av multi-lokal etnografi utförd i Stockholmsområdet undersöker
denna studie de psykologiska kunskaper som sprids i och genom olika institutioner –
skola, arbetsliv, hälso- och sjukvård, massmedier. Denna distribution av en ”psykologisk
verktygslåda” syftar till att göra det möjligt för individerna att bli en sorts amatörpsykologer
eller -terapeuter, kompetenta nog att ta ansvar för sin egen hälsa, produktivitet och
välbefinnande. Studien försöker förstå på vilket sätt denna distribution av en specifik typ
av psykologiskt ”know-how” har påverkat, och påverkats av, den övergripande
förändringen av tekno-ekonomiskt paradigm, det vill säga på vilket sätt den ”psykologiska
verktygslådan” är en del av den tredje industriella revolutionen.

________________________________
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 mediaoch konstantropologi. Projektet bygger på engagemang i ett Sida-sponsrat
utvecklingsprojekt på TaSUBa från 2004 till 2007, och kompletterande etnografiskt
fältarbete under 2009.

________________________________
Ullberg, Susann
Watermarks - Flooding and Memoryscape in Santa
Fe, Argentina
Projektet intar en kritisk hållning till idén att människor som lever i samhällen som
regelbundet utsätts för påfrestningar utvecklar social resiliens genom anpassning. Med
hjälp av sociala teorier om kollektivt minne och glömska analyseras hur man i staden
Santa Fe förhåller sig till de historiska och katastrofala översvämningar som drabbat
staden, och ifrågasätter på så sätt antaganden om sociala beteenden och direkta
orsaker. Istället fokuserar studien på de sociala, kulturella och politiska processer som
utsätter människor för katastrofer och utforskar de komplexa sociala, politiska och
materiella relationer med vilka människor skapar mening av sina erfarenheter av
katastrofer. Studien är etnografiskt förlagd till staden staden Santa Fe i nordöstra
Argentina beläget mellan floderna Río Paraná och Río Salado. Här måste de fattiga
människor som bor i de låglänta kvarteren hantera återkommande extraordinära
översvämningar, senast 2003 och 2007. Studien utforskar de kulturella och ekonomiska
villkor som påverkar 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 visa hur tidigare översvämningar är kollektivt
ihågkomna och/eller glömda i olika sociala och institutionella miljöer argumenteras för att
dessa sociala processer utgör ett särskilt urbant ”minnesskap” i Santa Fe, som formas i
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samverkan mellan olika sociala minnen och bortglömda händelser. I detta minnesskap är
vissa historiska översvämningar dominanta vilket har skapat kulturella föreställningar om
översvämningarna och deras effekter som återkommande problem. Dessa föreställningar
har också bidragit till att forma befolkningens och organisationers sätt att hantera dem
med vilket föreställningarna om återkommande översvämningar i Santa Fe har
naturaliserats och normaliserats. Efter den stora översvämningen som drabbade staden i
april 2003 har emellertid dessa föreställningar och praktiker delvis förändrats. För denna
studie har ett translokalt etnografiskt fältarbete genomförts i Santa Fe mellan 2004-2009.
Närmare bestämt i flera stadsdelar, hos lokala och regionala myndigheter, hos den lokala
proteströrelsen ’Los Inundados’ samt i lokala historiska arkiv.

________________________________
Viktorin, Mattias
GULAG: Konst, litteratur, antropologi
Detta projekt handlar om Sovjetunionens ökända fängelse- och arbetslägersystem:
Gulag. Alltsedan de ryska arkiven tillgängliggjorts har den historievetenskapliga
forskningen om Gulag intensifierats; men ytterligare faktauppgifter innebär inte
automatiskt en ökad förståelse av det förflutna. Därför är viktigt att också utveckla nya
frågeställningar. Viktorins projekt är lokaliserat i gränslandet mellan historia, litteratur,
konst och antropologi, och han försöker genom detta interdisciplinära upplägg uppnå ett
produktivt perspektivskifte. Mer konkret utforskas Gulag mot bakgrund av Tsarrysslands
system av fängelser, straffarbetsläger och internförvisning – det kulturella underlag som
tillät framväxten av Gulag och påverkade somliga av dess interna dynamiker. Empiriskt
får litteratur och konst stå i centrum: närläsningar av memoarer, fiktionaliserade narrativ
och lyrik, samt granskningar av teckningar, fotoskildringar och andra samtida
konstformer. Viktorin närmar sig detta material med en uppsättning antropologiska frågor
om hur Gulag framträdde, fungerade och upplevdes i termer av social organisation,
internkulturell logik och mänskligt samspel. Antropologin har otaliga teoretiska perspektiv
att tillföra här; och Gulag är i sin tur antropologiskt intressant eftersom det manar till kritisk
reflektion kring grundläggande socialantropologiska antaganden om det mänskliga
tillståndet och själva gränserna för social interaktion.

________________________________
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 novelloch 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
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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 är finansierat av Vetenskapsrådet.
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