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Research coordinator, SU: Professor Erik Olsson
All over the world, stable concepts of home and belonging have, for a variety of reasons, become the
exception rather than the rule. This has led to dramatic cultural, social and political changes and
challenges. The study of diaspora and migration has therefore evolved into a burgeoning field of
research with an urgent practical relevance. In a wide and sometimes confusing array of approaches
it is mainly covered by the humanities and the social sciences.
The CoHaB Network unites world-leading institutions in this field in the conviction that
interdisciplinary training as well as international and inter-sectorial cooperation are key to any
productive study of diasporas. CoHaB gains scope and momentum by its ‘Network of Networks’
rationale, binding together already existing cooperation. It is based on the resolve to strengthen
interdisciplinary research in the field with a view to establishing diaspora studies as a
transdisciplinary research area in its own right.
Training young researchers on the basis of this conviction means to provide them with the
opportunity to conduct their work in a variety of disciplinary environments as well as outside a purely
academic context. Specifically, CoHaB aims at stimulating and facilitating cooperation by negotiating
core concepts between the various disciplines involved among the partner institutions.
The Network is funded by an EU FP 7 grant.

Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld. En studie om vad som befrämjar könsmässig och etnisk
jämlikhet på svenska arbetsplatser
Forskare: Docent Alireza Behtoui
Studier av svenskt arbetsliv har visat på betydande ojämlikhet: ofta tjänar kvinnor och invandrade
personer mindre än män och infödda i samma jobb. Kvinnor och invandrade möter fler hinder i sina
karriärer. Hur kommer det sig att vissa arbetsplatser ändå är nästan jämlika, trots att de verkar i en
ojämlik omgivning? Projektet syftar till att jämföra vad som påverkar situationen för kvinnor och
män, respektive personer med utländsk och svensk bakgrund, på två olika arbetsplatser, den ena
jämlik och den andra ojämlik. Delstudie inom projekt vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet (projektledare: Professor Kristina Boréus).
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

En feministisk hållbar utveckling - Vägen till en social urbanism med hjälp av känslopolitik,
intersektionalitet och feministiska allianser
Forskare: FD Juan Velasquez
Under senare år har det diskuterats mycket om hur migrationsrörelser formar urbaniseringen av våra
samhällen. Att samexistera med krig och fattigdom har satt sina spår i alla samhällen i världen och
bäddat för det som i det närmaste kan beskrivas som en ny form av samhällsbyggnad. Mot denna
bakgrund har vi sett hur det också i Sverige pågår en feminisering av migration, urban segregation
och fattigdom som hittills hamnat i skuggan av en så kallad integrationsdebatt. Projektet avser att
fördjupa kunskapen om hur en sådan feministisk hållbar utveckling kan gå till samtidigt som det
också ska nyansera debatten om det problemområde som i latinamerikanska sammanhang börjar
kallas för social urbanism. Med social urbanism avses en samhällsbyggnad baserad på känslopolitik,
intersektionalitet och jämställdhetsintegrering med avsikt att motverka sociala orättvisor och
tilltagande inslag av urbant våld.
I projektet studeras hur fenomenet praktiseras i Medellin, Caracas och La Havana - tre städer som
formats av intensiv migration och som i fråga om att hantera sociala ojämlikheter och urbant våld
står för var sina respektive varianter av deltagande demokrati och planering. Det blir här centralt att
undersöka hur feministiska allianser och jämställdhetsintegrering förhåller sig till varandra genom
olika typer av känslopolitik som planerare och lokala politiker använder sig av i sitt arbete för en
hållbar samhällsutveckling. Arbetet bygger främst på intervjustudier i dem nämnda städerna.
Projektet drivs i form av forskarassistenttjänst med bidrag från forskningsrådet FORMAS (projekt
2008-1175).

Transnationella utbildningskarriärer Studieval, möjlighetshorisont och sociala nätverk för unga
med utländsk anknytning
Projektledare: professor Erik Olsson
Medverkande forskare: docent Ali Osman; FD Catarina Lundqvist
Det här projektet handlar om transnationella utbildningskarriärer i dagens Sverige. En växande andel
unga i Sverige är knutna till olika transnationella sociala nätverk med förankring i såväl det lokala
samhälle de lever i som i familjens ursprungsland och andra kolonier utanför Sverige. Många av dem
tycks också ”ärva” sina föräldrars ”annorlundahet” i det svenska samhället, vilket ofta har
konsekvenser för deras karriärmöjligheter. Hur förhåller sig dessa unga svenskar med utländsk
anknytning till eftergymnasial utbildning? Projektets övergripande syfte är att generera kunskap om
den problematik som omgärdar utbildningskarriärer med tanke på sociala villkor, samhälleliga utbud
och etnisk tillhörighet och hur de ungas karriärer är relaterade till transnationella sammanhang som
de genom sociala nätverk ingår i. Läs artikel i British Publishers "Social inclusion matters beyond
national borders".
Projektet finansieras genom bidrag från Vetenskapsrådet (UVK).

The Integration of European Second Generation –TIES
Projektledare: Professor Charles Westin; medverkande forskare: MA Constanza Vera Larrucea;
Docent Ali Osman; Docent Alireza Behtoui; FD Ebba Hedlund.
TIES ingår i ett internationellt forskningsprojekt/nätverk som undersöker barn till invandrare från
framförallt Turkiet, (ex.) Jugoslavien och Marocko i 15 stora städer i 8 europeiska länder. TIES har
framförallt samlat in ett internationellt jämförbart statistiskt material med uppgifter om de
ekonomiska, sociala, utbildnings- och identitetsmässiga aspekterna av invandringen. Tyngdpunkten
ligger särskilt på de långsiktiga konsekvenserna av den storskaliga arbetskraftsinvandringen på 1960talet. Den svenska delen av TIES är inriktad på barn till invandrade från Turkiet och redovisas i form
av en landsrapport (Amsterdam University Press, kommande publikation). Constanza Vera-Larrucea
är projektets tongivande forskare och hennes doktorasvhandling vid Stasvetenskapliga institutionen
baseras på TIES databas. Läs också om TIES i artikeln i British Publishers "Social inclusion matters
beyond national borders" http://viewer.zmags.com/publication/0355a32d#/0355a32d/112
Projektet har bl a finansierats av ett RTN bidrag inom EU:s 6:e ramprogram och (den svenska delen)
Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Cultural and Racial Politics of Representation: A study of Diasporic Masculinities
FD Fataneh Farahani
Detta är en komparativ studie mellan tre olika metropoler (Sydney, Stockholm och London) och
handlar om män från Iran och hur sexualitet och maskulinitet skapas i det västerländska diasporiska
sammanhanget och i relation med andra (vita) män. Syftet med detta postdoktorala
forskningsprojekt är att studera maskulinitet och sexualitet i diasporakontexter. Huvuduppgiften är
att studera hur iranska män (ofta inkluderade i kategorier som ”Mellanöstern-män” eller ”muslmska
män”) (re)presenteras i olika västerländska diasporiska sammanhang och hur detta formar männens
självbilder.
Genom att analysera förställningen och uppdelningen av kategorierna "vi" och "dom" i olika sociala
kontexter, vill denna studie visa hur män konfronterar/förhandlar rasistiska förställningar,
stereotyper och fördomar i sitt dagliga liv. Därmed problematiseras också hur dessa förställningar
används för att särskilja "bakåtsträvande" iranska (muslimska) män från "moderna och jämställda"
västerländska (svenska) män.
Projektet finansieras av Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS) genom ett postdocbidrag.

A Survey of Living Conditions in the Artic – SLICA
Projektledare: professor Charles Westin
Projektet är en internationell levnadsnivåundersökning bland samer och inuiter. Undersökningen går
ut på att förstå hur arktiska ursprungsbefolkningar lever i förhållande till naturen, till varandra och
det egna samhället och till det majoritetssamhälle man lever i. Forskningen är ett samarbete med

forskare som genomför forskning i Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön samt i Grönland, norra
Kanada, Alaska och Tjuktjien.

Mapping analysis of Saami Space
Professor Charles Westin
Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet.

