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Här finner du information om  

vår forskning 
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…………………………. 
 

För att anmäla dig till ett seminarium 
skicka ett  mail till: 
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Sverige 
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Telefon (vx): 08-16 20 00 

Telefax: 08-15 67 20 

 
Aktuella seminarier 
Under hösten fortsätter vi med vår seminarieserie vars syfte är att ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv belysa viktiga forskningsfrågor inom IMER forskning.  

Information om seminarierna uppdateras kontinuerligt på vår hemsida: www.ceifo.su.se 

Föranmäl dig gärna till: bodil.lageras@ceifo.su.se 

Torsdagen den 25 september kl.15.00-16.00 
 
Armenier i Athen. Den armeniska diasporan med tonvikt på en av dess lokaler 
Universitetslektor Ulf Björklund, Socialantropologiska institutionen 
 
"Seminariet kommer att handla en del om diaspora i allmänhet, särskilt om den armeniska, 
och allra mest om Athenarmenierna. Om tiden räcker till och om det finns intresse i 
seminariet, kan jag gå in något på jämförelser med andra delar av den armeniska 
diasporan." 

 

Torsdagen den 23 oktober kl.15.00-16.00 
 
Genus, mångfald och högre utbildning. 
Fil.dr. Paula Mählk och fil.dr. Juan Velasquez 
Diskussionen leds av professor Annika Rabo. 

Varmt välkommen! 

 

 

 



 
 
Konferens den 3 oktober  
 
CEIFO i samarbete med SULCIS, Transnationella nätverket och Socialantropologiska 
institutionen vid Stockholms universitet                          

 
Internationell Migration: utmaningar och möjligheter  
Ett interdisciplinärt samtal 
 
Vad är orsakerna och hur ser konsekvenserna ut av internationell migration i början 
av det tredje millenniet?  
Vår konferens fokuserar på de här frågorna på global, regional samt lokal nivå. Med ett 
interdisciplinärt perspektiv syftar också konferensen till att initiera ett nationellt samtal 
mellan olika discipliner kring migrationsstudier. Konferensen belyser även internationell 
migration i relation till frågor som global säkerhet, transnationalism, asyl, kriminalisering 
av migration, trafficking, människosmuggling samt irreguljär migration.  
 
Fredag 3/10 
8.30 – 9.00 Kaffe  
9.00 – 9.10  Shahram Khosravi: Öppning av konferensen  
9.10 – 10.45  Panel: Internationell migration: trender, ämne och spänning 
  
Charlotta Hedberg 
Eskil Wadensjö 
Charles Westin 
Gunilla Bjerén 
 
Chair: Annika Rabo 
 
10.45 – 11.00  Kaffe 
11.00 – 12.30 Gregor Noll  
 Peo Hansen  
 
12.30 – 14.00  Lunch 
 
14.00 – 16.00  Workshops  
a) Irreguljär migration 
b) Kriminalisering av migration 
c) Feminisering av Internationell Migration  
d) Transnationella rum och diasporiska gemenskaper 
 
16:00-16:30 Avslutning av konferens  
 
Workshopsansvariga:  
Docent Erik Olsson, docent Shahram Khosravi, fil.dr. Juan Velasquez, 
doktorand/gästforskare Victoria Babbit 
 
Anmälningstiden för att presentera papers på workshops har gått ut men det går fortfarande 
att anmäla sig till att delta i konferensen. 
 

• För anmälan till konferensen: bodil.lageras@ceifo.su.se 

• Plats/lokal: Juristernas hus vid Stockholms universitet  
samt seminarierum i Södra huset. 

• Ingen konferensavgift 

 



Islamic Fashion på Nordiska museet 
 

 
 
I samband med eid al-fitr inbjuder projektet Islamic Fashion in Europe till presentationer 
och catwalk på Nordiska museet onsdagen den 1 oktober. 
 
Programmet inleds med forskningspresentationer och bildvisningar i museets samlingssal 
från klockan 17.15. Presenterar gör professor Annelies Moors, ISIM, Nederländerna, 
forskningsassistenterna Leila Karin Österlind och Degla Salim, CEIFO samt 
studieförbundet Ibn Rushds fredsagenter.  
 
Klockan 18 blir det Islamic Fashion catwalk i museets entré. Catwalken inleds med en kort 
visning av foto- och videomaterial från fältarbeten i europeiska huvudstäder under det 
gångna året. Catwalkens outfits kommer att domineras av plagg från svenska designers och 
återförsäljare. Streetwear, fashionability och wearability är några av de teman som 
stylisterna har arbetat med. 
 
Modevisningen samarrangeras av forskningsprojektet Islamic Fashion in Europe, CEIFO, 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier samt studieförbundet Ibn 
Rushd.  
 
Koordinator: Karolina Brock 
Stylister: Karolina Brock, Mejsa Chaaroui & Iman Aldebe 
 
För mer information kontakta forskningsassistenterna /projektledarna 
Degla Salim  degla.salim@ceifo.su.se  
Leila Karin Österlind  l.k.osterlind@etnologi.su.se 
             
 
Transnationella nätverket arrangerar 
seminarium och workshops 6 -7 november 
 
Preliminärt program: 
 
Torsdagen 6/11 
10.00 – 12.00 Stef Jansen: "Troubled locations: Return, the life course and        
                       transformations of home in Bosnia-Herzegovina" 
13.00 – 15.00 Dawn Chatty (Centre for Refugee Studies, Oxford University):              
                       "Research on Refugees from Middle East:  
                       diaspora and transnationalism" 
 
15.30-17.00 Nätverkets årsmöte. 
 
MIDDAG 
 
Fredagen 7/11 
9.00 – 13.00  Workshops 
 
För mer information kontakta  
Docent Erik Olsson  erik.olsson@ceifo.su.se 
Professor Annika Rabo  annika.rabo@ceifo.su.se 
 
För anmälan kontakta: bodil.lageras@ceifo.su.se 



Tredje uppgiften 
Universitet har som tredje uppgift att medverka i samhällsdebatten och bidra med kritisk 
och oberoende kunskap. En av samtidens brännheta samhällsfrågor berör migrationen och 
dess konsekvenser. Journalister, författare, och inte minst politiker ger sig med liv och lust i 
debatt på temat. Ofta med förslag om samhälleliga förändringar på dagordningen. Men vad 
är det som händer inom området egentligen? Vad kan forskare bidra med och vad kan andra 
samhällsengagerade bidra med? Vart tar kunskapen vägen?   
Vid ett tillfälle i höst kommer vi att anordna en paneldebatt med temat:  
                                     
                                  Var går gränsen?  
          CEIFO arrangerar samtal om aktuella migrationsfrågor 
 
Till panelen kommer vi att bjuda in forskare, journalister och författare som inför ett öppet 
auditorium kommer att diskutera migrationsfrågor med sikte på kunskapens roll i 
samhällsdebatten. Tanken är att mötet mellan de tre fälten forskning, journalistik och 
författarskap kan leda till nya frågor och nya insikter. 
För mer information: erik.olsson@ceifo.su.se 

 
Nya forskningsprojekt 
 
CEIFO är en aktiv part i flera nationella och internationella forskningsprojekt och 
internationella forskarnätverk.  Här följer en beskrivning av våra senaste 
forskningsprojekt:  

Kvinnors delaktighet i den lokala planeringen och i den lokala demokratin.  
(Fil.doktor Juan Velasquez) 

Projektets syfte är att öka kvinnors inflytande i sina närområden genom att förstärka och 
utveckla lokala demokratiprocesser som stödjer redan etablerade kvinnonätverk. 
Bakgrunden är den underrepresentation av kvinnors inflytande i den lokala planeringen 
som har uppmärksammats på senare år, bland annat under tiden med den så kallade 
Storstadssatsningen. Projektet avser att undersöka hur en kommundel förvaltas och forskas 
och hur kvinnor med sina perspektiv tar plats i denna förvaltning och i denna forskning. 
Den utvalda kommundelen är Fittja, Botkyrka, och förutsätter samarbete med en liknande 
studie i Rosengård, Malmö, för att belysa sammanflätningen av boplats med genus, klass 
och etnicitet samt dess betydelse för framväxten av en ”förortsfeminism”. I projektet 
samarbetar Stockholms universitet och Lunds universitet.  
 
 
Att utforska urbant våld: En studie om rum, makt och social hållbarhet 
(Fil.doktor Juan Velasquez, docent Irene Molina, professor Diana Mulinari, Fil.doktor 
Carina Listerborn) 
 
En stad som är fragmenterad genom segregation, våld, rädsla och social ojämlikhet är en 
stad som är dömd till kollaps. Sociokulturell integration är ett centralt ämne i arbetet för 
en hållbar stad. Projektet syftar på att bidra med innovativa teoretiska perspektiv för 
studiet av våldet i staden, både i diskurs och i praktik, och kring vilket en mångfald av 
omtvistade identiteter skapas. Projektet operationaliseras genom fyra fallstudier:  

1) Våld och rasism 
2) Våld och genusifierad rädsla 
3) Bränder i de lokala samhällena 
4) Grannsamverkan mot brott, svenska flaggor och  
    parabollantenner som rasifierade sociala gränser.  
 
Fallstudierna lokaliseras till storstäderna Malmö och Stockholm, med speciellt fokus på 
rum för exkludering, rum för privilegium och rum för möten. Inom detta forskningsprojekt 
genomför Juan Velasquez en delstudie med titel ”Bränder i de lokala samhällena”. 



 
Transnationella utbildningskarriärer Studier av studieval, möjlighetshorisont och 
sociala nätverk för unga med utländsk anknytning 
(Docent Erik Olsson, docent Ali Osman och doktorand 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 chanser till 
arbete och ett med svenskfödda jämlikt liv. 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.” 

 
Nya forskare på CEIFO 
 

Ali Osman, docent  
ali.osman@ceifo.su.se 
tel: 08-16 26 95 
 
Aktuellt projekt: 
Transnationella utbildningskarriärer: studieval,  
möjlighetshorisont och sociala nätverk för unga med utländsk  
anknytning 

Catarina Lundqvist, doktorand vid Linköpings universitet 
catarina.lundqvist@ceifo.su.se 
tel: 08-16 26 94 

Aktuellt projekt: 
Transnationella utbildningskarriärer: studieval,  
möjlighetshorisont och sociala nätverk för unga med utländsk  
anknytning 

Juan Velasquez, fil.dr. 
juan.velasquez@ceifo.su.se 
tel:08-674 75 36 

Aktuella projekt: 
1. Att utforska urbant våld: En studie om rum, makt och social hållbarhet 
2. Kvinnors delaktighet i den lokala planeringen och i den lokala demokratin 

Josefina Streling, forskningsassistent 
josefina.streling@ceifo.su.se 

Aktuellt projekt: 
Transnationella utbildningskarriärer: studieval,  
möjlighetshorisont och sociala nätverk för unga med utländsk  
anknytning 
 

 
 
 
 



 
 
 
Publikationer av CEIFOs forskare 

Charles Westin och Mehrdad Darvishpour  
Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. 

"Denna bok ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och 
migrationsfrågor i Sverige. Etniska relationer analyseras här från ett maktperspektiv, 
vilket innebär att frågor om diskriminering, marginalisering och exkludering blir centrala. 
Vilka sociala processer är det som leder fram till etniska minoriteters utanförskap och 
segregation? En central fråga som boken söker belysa är hur föreställningar om etnicitet 
upprätthålls som kategorier som strukturer samhället." 

Boken ges ut av Studentlitteratur.  
 
Fil.dr. Corina Lacatus 
The (Invisibility) Complex: 
Negotiating Otherness in Contemporary Sweden 

Forskaren Corina Lacatus, gästforskare vid CEIFO, har skrivit en bok om det 
mångkulturella 1990-talets Sverige. Corina Lacatus analyserar verk av The Latin Kings, 
Josef Fares, and Jonas Hassen Khemiri, där hon placerar verken i en social och kulturell 
kontext. 
 

 
 
 
Vad betyder det att kallas för blatte respektive svenne? På vilket sätt används kategoriska 
generaliseringar i litteratur, film och musik?  
 
Boken ges ut på CEIFO förlag. Läs mer på vår hemsida: www.ceifo.su.se 
  
 
Fil.dr. Angela Nilsson 
Innovativ eller konservativ excellens? 
Forskaren Angela Nilsson vid CEIFO har, i uppdrag av Karolinska Institutet, studerat det 
jämställdhets och mångfaldsarbete som bedrivs på Karolinska Institutet. I sina resultat visar 
hon på en del kontraproduktiva konsekvenser som uppstår. Angela Nilsson undersöker 
relationen mellan teori och praktik och föreslår på vilket sätt jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet kan utvecklas och förbättras.  
 
 
Boken ges ut på CEIFO förlag.  Läs mer på vår hemsida: www.ceifo.su.se  
 
 
Erik Olsson, Annika Rabo m.fl. författare 
Transnationella rum 

”Internationell migration och ökade etniska spänningar har skapat förutsättningar för 
utvecklingen av sociala, politiska och ekonomiska relationer som överskrider  
nationsgränser. Gränslösa gemenskaper uppstår där människor och platser knyts samman i 
ett globalt rum. De båda begreppen transnationalism och diaspora  
är centrala inom detta nydanande forskningsområde. 



   
 
Transnationella rum ger nya insikter och perspektiv på identiteter och kulturella processer 
i en värld som länkats ihop av globaliseringen.” 

Boken ges ut av Borea Bokförlag. 
 
 
Carlson,Marie, Rabo,Annika och Gök,Fatma (ed) 
Education in "Multicultural" Societies Turkish and Swedish Perspectives.  

"All are different, All are the same". This motto, from a Berlin Youth Forum discussed by 
Levent Soysal in his contribution to this book, can be used also for this volume. However 
trite this kind of expression, we want to reflect on the articulations and expressions of 
"difference" and "sameness" of education in national yet "multicultural" contexts - the 
Turkish and the Swedish - that are both similar and different." 

 

Boken ges ut av Swedish Research Institute in Istanbul Transactions, vol.18. 
 

Deland, Mats och Westin,Charles (red) 
Brunt! Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under 
efterkrigstiden. 

"Antologin tar ett brett grepp-både historiskt, geografiskt och i form av nya infallsvinklar-
och visar hur en moderniserad och aggressiv extremhöger vuxit fram det senaste 
decenniet." 

Heléne Lööw, Mattias Gardell och flera andra forskare, journalister och antirasister 
medverkar i denna antologi . Redaktörer är professor Charles Westin och fil.dr. Mats 
Deland på Ceifo.  

Boken ges ut av bokförlaget Atlas. 

 
 
Aktuella avhandlingar i samarbete med CEIFO 

Ebba Hedlund 
International Migration and Coronary Heart Disease. Epidemiological Studies of 
Immigrants in Sweden. 

Avhandling i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i 
samarbete med CEIFO. Publicerad 2007. 

“The aim of the thesis was to describe incidence of myocardial infarction (MI) among 
foreignborn persons compared to Sweden-born, taking into consideration gender, socio-
economic status and time spent in Sweden and to evaluate if the long term trend of 
decreasing MI incidence in Sweden was present in immigrants to Sweden.  
 



 
In addition, the aim was to analyse survival after a first MI among immigrants and Sweden-
born. Furthermore, the aim was to investigate to what extent migration from Finland to 
Sweden is related to the access to welfare components including education and socio-
economic status as well as social support and coronary heart disease (CHD) prevalence.” 
 
Avhandlingen ges ut av Karolinska Institutet. 
 
 
 
Dina Avrahami 
Vi dansar inte på bordet. Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering och 
stolthet.  

Avhandling vid Tema Etnicitet/Linköpings universitet i samarbete med CEIFO. 
Publicerad 2007.  
 
"Dina Avrahami har i sin doktorsavhandling studerat 21 invandrarkvinnors 
livserfarenheter. Kvinnorna kommer från 15 olika länder och har olika kulturella 
bakgrunder. Det de har gemensamt är att alla är lesbiska. Studien visar det samband och 
den växelverkan som finns mellan lesbiskhet och migration.  
Studien genomfördes under åren 2000–2004 och är den första i sitt slag såväl i Sverige 
som internationellt. Boken vänder sig både till akademiker och till allmänheten. Alla de 
som i sin dagliga gärning behöver ha kunskap om sexualitet finner här en viktig källa." 

 

Avhandlingen ges ut av Pickabook Förlag. 

 

Jonsson, Rickard  
Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Avhandling i 
pedagogik i samarbete med CEIFO. Publicerad 2007.  

Det finns en pågående offentlig debatt om unga i storstädernas förorter som talar en 
otillräcklig svenska eller använder ett ovårdat och sexistiskt språk. Avhandlingen förhåller 
sig kritisk till den moraliserande tonen i denna debatt, och hävdar att den bidrar till ett 
essentialiserande och demoniserande av unga män med invandrarbakgrund. 

 

Boken ges ut av Ordfronts förlag. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hassanen, Sadia 
Repatriation, Integration or Resettlement. The dilemmas of Migration among 
Refugees in eastern Sudan. 
Avhandling i kulturgeografi i samarbete med CEIFO. Publicerad  2007. 

"The refugee problem in Africa continues to be a major international concern. This study 
is based on the situation of Eritrean refugees in the town of Kassala in Eastern Sudan, and 
it examines the factors that influence the decision making of Eritrean refugees regarding 
return migration. In this study, Sadia Hassanen allows her respondents to speak and to tell 
their stories that reveal the effect of migration as well as the possibilities associated with 
migration."  

Boken ges ut av The Red Sea Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktör för nyhetsbrev  
Bodil Lagerås 
 
 
 
Besök gärna vår hemsida för regelbunden information om vår verksamhet:     

                                     www.ceifo.su.se 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


