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Seminarieserie  
Vi kommer att under hösten fortsätta med vår seminarieserie om tvärvetenskapliga 
perspektiv på migrationsforskning. Det detaljerade innehållet för seminarierna 
meddelas i CEIFOs nyhetsbrev till hösten.  
 
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. 
Mer information om paneldebatten presenteras i kommande nyhetsbrev.    

 

 
 
 
 
 



 
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 
 
Transnationell migration är idag en viktig aspekt av vår samtid. Inom detta 
område finns det två motsatta globala trender. Den ena består i ett ökat tryck av 
emigration på grund av politiska eller militära konflikter, fattigdom och 
miljökatastrofer. Den andra utgörs av den allt strängare immigrationspolitik som 
råder i de rika länderna. Samtidigt finns det ett ökat behov av arbetskraft i de rika 
länderna som följd av en åldrande demografi. 
 
Migration är ett multidisciplinärt fält som kräver ett interdisciplinärt 
perspektiv. Internationell migration påverkar samhälle och individer på många 
olika sätt.  Den har inverkan på befolkningsförändringar, arbetsmarknad och 
internationella relationer, samtidigt som den berör frågor om identitet och 
tillhörighet hos individen. Medan vissa discipliner (antropologi och psykologi) har ett 
mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra discipliner 
(statsvetenskap, juridik, ekonomi och delvis sociologi) ett större intresse för de 
sociala strukturer som påverkar och påverkas av migration.  
 
Vad är orsakerna och hur ser konsekvenserna ut av internationell migration i 
början av det tredje millenniet?  
Vår konferens fokuserar på den här frågan 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.  
 
Tre paneler kommer att fokusera mer på teoretiska aspekter av migrationsstudier, 
medan fyra workshops kommer att ge ett större utrymme för empiriska studier.  
 
 
Workshop 1 
Irreguljär migration är en konsekvens av en allt strängare asyl- och migrationspolitik 
i Sverige. Antalet immigranter som befinner sig i landet utan tillstånd har ökat 
sedan slutet av 1990-talet.  
 
Den irreguljära (‘illegala’) situationen som uppstår beror på formen för 
immigrantens inträde i landet, vistelsen här, samt karaktären på det arbete som 
immigranten utför. Likt den reguljära migrationen, uppstår inte irreguljär migration 
av sig själv; den är strukturerad och arrangerad. Detta arrangemang varierar i olika 
delar av världen.  
Medan irreguljär migration från Mexiko till USA i första hand är en 
arbetsmarknadsfråga, är den i Norden mer eller mindre knuten till hur asylsystemet 
är utformat. Syftet med denna workshop är att utforska och diskutera frågor kring 
irreguljär migration i Sverige och/eller i andra länder. Teoretiska och empiriska 
bidrag är välkomna. 
 
Skicka ditt abstract till:   
Shahram Khosravi 
Socialantropologiska institutionen             
Stockholms universitet                                                                 
shahram.khosravi@socant.su.se 
 
 
 
 



 
 
Workshop 2 
In recent years, governments, the media and diverse political groups have drawn 
attention to perceived linkages between migration, criminality and victimization.  
In addition, debates concerning border regimes have directed attention to policing 
practices and human rights concerns in the borderlands. Often anxieties-
resembling at times moral panics-concerning security, ‘increased criminality,’ and a 
threatened moral order are discursively constructed as entirely new problems and 
deeply linked to 9/11.  However, both the racialized construction of criminality and 
vulnerability have a much longer history in which migrant populations have been 
represented as both active perpetrators and agentless victims of crime.      
This workshop will examine how distinct actors and institutions (government, 
criminal justice system, NGOs, the media, advocacy groups, and migrants 
themselves) both produce and respond to perceived criminality, victimization and 
the criminalization of movement itself.  
 
Suggested topics include (but are not limited to): 
 

• Trafficking (human, drug, organ) 
• International Criminal Networks/Underground Economies  
• Policing practices/border regimes 
• Confinement/expulsion 
• Media representations and contestations 

 
Papers for this session can be presented in Swedish or English 
 
Skicka ditt abstract till 
Doktorand/gästforskare Victoria Babbit 
CEIFO, Centrum för forskning om internationell  migration och etniska relationer 
Stockholms universitet                                
vmb2@u.washington.edu 
 
 
Workshop 3 
Femininisering av Internationell Migration: orsaker och konsekvenser 
 
Under de senaste åren har den militaristiska inriktningen på frågor om global 
säkerhet mest resulterat i flyktingströmmar och humanitära katastrofer. Miljontals 
utsatta människor tvingas flytta från landsbygder till slumområden runtom i världen. 
I spåren av enorma landskapsförändringar växer fram en global matförsörjningskris 
och en ännu tydligare femininisering av den globala fattigdomen. Samtidigt har 
kvinnor i allmänhet också fått utökade möjligheter att både utbilda sig och migrera 
mellan lokala och globala arbetsmarknader.  
 
Den här workshopen efterfrågar bidrag som problematiserar orsaker och 
konsekvenser som denna femininisering av lokal och global migration medför för 
män och kvinnors livsvillkor runtom i världen. 
 
Skicka ditt abstract till 
Fil.dr. Juan Velasquez          
Centrum för genusstudier 
Stockholms universitet 
juan.velasquez@kvinfo.su 
velas@mail.su.se 
 
Workshop 4 
Transnationella rum och diasporiska gemenskaper 
 
Det allt starkare forskarintresset för globalisering och transnationalism har förändrat 
förståelsen av plats och tillhörighet. Ökade kommunikationsmöjligheter och 
kulturflöden av olika slag, har blivit en viktig drivbänk för sociala formeringar som 
överskrider nationella gränser. Detta ger intressanta perspektiv på samtidens 
identitetsflöden och hur migranter använder det transnationella rummet för 
komplexa gemenskapsformationer.  



 
 
Ett begrepp som kommit att användas för i huvudsak etniska formeringar med 
transnationell karaktär är diaspora.  

I denna session riktas intresset främst mot formeringar av just diasporiska 
gemenskaper och hur den i sin formering samspelar med såväl den lokala 
omgivningen som med andra aktörer i det transnationella rummet. Syftet med 
workshopen är att bidra till en bättre förståelse av transnationell identitetsformering 
i global migration. 

 
Skicka ditt abstract till 
Docent Erik Olsson 
CEIFO, Centrum för forskning om internationell  migration och etniska relationer 
Stockholms universitet                                
erik.olsson@ceifo.su.se 

 

Skicka in ditt abstract för workshop senast den 15 augusti.  
Deadline för papers är den 15 september. 
 
För frågor om konferensen - välkommen att kontakta:  
 
Docent  Shahram Khosravi                                  
Socialantropologiska institutionen             
Stockholms universitet                                                                 
shahram.khosravi@socant.su.se                 
 
Doktorand/gästforskare Victoria Babbit                     
CEIFO, Centrum för forskning om internationell  migration och etniska relationer 
Stockholms universitet                                
victoria.babbit@ceifo.su.se 
 
Några av föreläsarna på konferensen: 
Professor Eskil Wadensjö, Sulcis, Stockholms universitet 
Professor Charles Westin, Ceifo, Stockholms universitet 
Professor Gregor Noll, Juridiska fakulteten, Lunds universitet 
Professor Annika Rabo, Ceifo/Socialantropologiska institutionen,  
Stockholms universitet 
Docent Erik Olsson, Ceifo, Stockholms universitet 
Docent Peo Hansen, Tema Etnicitet, Linköpings universitet 

Plats/lokal: Juristernas hus, vid Stockholms universitet (Frescati) samt 
seminarierum i Södra huset. 

 
 

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. 



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

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.” 

 
 
Om nyheter i korridoren! 
Det är nog ingen överdrift att påstå att den svenska IMER forskningens vagga stod 
på CEIFO. Många av oss som forskar inom området har nog alla speciella 
relationer till centrumet. För mig framkallar namnet CEIFO dessutom särskilda 
personliga känslor. För 22 år sedan tassade jag som praktikant i korridoren här vid 
Stockholms universitet. Under en kort tid var jag också projektanställd inom 
projektet Flyktingmottagandet som Tomas Hammar var ansvarig för. Tomas 
Hammar blev ungefär i samma veva professor vid CEIFO och som sådan Sveriges 
första inom IMERområdet. Han efterträddes 1994 av Charles Westin som sedan 
dess varit CEIFOs föreståndare och professor.  
 
När Charles tillträdde som professor var även han sedan 10 år etablerad i CEIFOs 
korridor. Men han var dessutom som forskare synnerligen meriterad och 
internationellt välkänd. Mest känd tror jag Charles har blivit för sin medverkan i 
attitydundersökningar om diskriminering (tillsammans med Anders Lange) under 
80-talet. Men Charles är en mångsysslare som skriver om många olika saker. I 
backspegeln tycker jag att intresset för människans existentiella villkor och identitet 
under migrationsbetingelser går som en röd tråd genom hans produktion. Den syns 
tydligt i avhandlingen 1973 och återkommer sedan i en rad studier genom åren.  
 
För mig personligen har Charles texter om ugandaindierna och hans gripande bok 
om tortyr, varit särskilt betydelsefulla. Men det går i ett sådant här sammanhang 
knappast att undvika att nämna den produktion som vetter mot diskriminering och 
integration. Charles vetenskapligt största gärning återfinns enligt min mening i 
dessa djuplodande och kvalitativt inriktade studier av identitet bland invandrare och 
flyktingar. Om Charles vetenskapliga mångsidighet vittnar också ett relativt nyväckt 
intresse för de svenska minoriteterna med egen forskning bl a om den romska och 
samiska befolkningens situation.  
 
Charles går nu i pension och har sedan 1 maj formellt också lämnat ifrån sig 
föreståndarskapet. Han har efter 25 år vid CEIFO sannerligen gjort rätt för mödan. 
Jag vet dock att karriären är lång ifrån över och att det snarare är fråga om ett 
rollbyte som han nu genomgår. För kanske första gången på många år finns tid och 
fria villkor till nya projekt där Charles unika intellektuella förmåga kommer till sin 
rätt. Jag ser med spänning fram mot den forskningstid som nu kommer. 
 
Charles lämnar över stafettpinnen till mig som är nyanställd som lektor vid CEIFO. 
Jag har sedan 1999 varit lektor vid tema Etnicitet (Linköpings universitet), där jag 
också är docent.  
 



 
 
Under dessa år har jag bl a skaffat mig erfarenhet av att bygga upp och leda 
tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (jag deltog också i uppbyggnaden av tema 
Äldre och åldrande), administrera forskning, handleda och undervisa samt förstås 
också forska inom IMER området. Eftersom jag ska vara föreståndare vid CEIFO 
under de kommande åren är det kanske bäst att varna för att dessa erfarenheter 
(från Temaforskningen) av tvärvetenskap och forskningsmiljöbyggande riskerar att 
ta plats på CEIFO. 
 
Min profil som forskare har nog varit ganska präglad av såväl tvärvetenskap som 
socialantropologi (som är min ämnesdisciplinära bakgrund). Jag har mestadels 
ägnat mig åt kvalitativ empirisk IMER forskning. I några tidiga projekt studerade jag 
(i Charles anda) bl a hur flyktingar togs emot inom barnomsorg och äldreomsorg. 
Efterhand har intresset glidit över mot att studera migration och identitet i ett 
transnationellt perspektiv. Med det perspektivet har jag i flera projekt studerat 
formeringen av chilensk diaspora i Sverige samt aspekter relaterade till migranters 
återvandring. Vetenskapsrådet har varit oss nådig och tillsammans med Ali Osman 
och Catarina Lundqvist ska jag nu starta ett projekt som studerar ungdomar med 
utländsk anknytning och deras transnationella utbildningskarriärer. En del av er 
känner mig kanske i rollen som ansvarig för verksamheten inom Forskarnätverket 
om transnationalism och diaspora som pågått sedan 2004.    
 
För min egen del känns det oerhört roligt och spännande att tillträda tjänsten vid 
CEIFO. Jag återvänder ju till den korridor på Stockholms universitet där jag på 
osäkra ben tog mina första forskningssteg. Som av en tillfällighet har mitt gamla 
ämne – socialantropologi – också flyttat in i samma korridor. Jag är glad och stolt 
över att ha fått den här chansen och ser fram mot alla de intressanta diskussioner 
och samarbeten som ligger framför oss. Om CEIFO fortsatt ska vara framgångsrik 
så tror jag det är klokt att utgå från att forskning inte är så olikt annat arbete som 
myten ibland gör gällande. Vi måste arbeta för att det ska bli något. En dynamisk 
utveckling hänger samman med att det finns glädje i arbetet. Låt oss ha roligt på 
jobbet!  
 
Erik Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktör för nyhetsbrev  
Bodil Lagerås 
 
 
 
Besök gärna vår hemsida för regelbunden information om vår verksamhet:     

                                     www.ceifo.su.se 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


