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Postdok – Kulturgeografi
Tola Gemechu Ango
Barnarbete och bevarande av Etiopiens kaffeskogar
Projektet undersöker förhållandet mellan bevarande av artrika skogsområden och barnarbete i
sydvästra Etiopien. Etiopiens skogar är relativt hårt drabbade av avskogning och förlust av biologisk
mångfald. Ett intressant samband är dock att småskalig kaffeproduktion har bidragit till att skydda
skogarna från omfattande avverkning, då kaffe är en gröda som odlas i skuggan av träd. Kaffe är också
en stor exportvara, och kaffeindustrin i landet ger ett viktigt bidrag till både lokal och nationell
utveckling. Ett relativt outforskat problem med det skogsnära och skogsberoende jordbruket i området
är dock att barn i skolåldern sköter en del av arbetet med kaffeodlingen och även jobbar med att
bevaka grödor från att förstöras av vildsvin och apor som lever i skogen. Det leder till att många barn
inte går i skolan under delar av året, vilket hämmar områdets utveckling och strider mot barns rätt till
utbildning och de nationella riktlinjer som finns för utbildning och hållbar utveckling. Syftet med
projekt är att uppskatta hur stort problemet med barnarbete i Etiopiens kaffeskogar är, och vilken
betydelse det har för utbildning, lokal utveckling, och för frågor som berör naturskydd och bevarande
av biologisk mångfald, samt identifiera åtgärder för att motverka problemet. Datainsamling kommer
framförallt att ske genom enkätstudier och intervjuer, samt statistik för elevers närvaro och
prestationer i skolan. Projektet kommer att innebära samarbete med flera andra forskare.

Postdoks – Antropologi
Susann Baez Ullberg
The Majes Siguas Special Project: Water Infrastructures and Expertise
Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka vattnets politik i Peru genom en antropologisk
studie av vatteninfrastrukturprojektet Proyecto Especial Majes Siguas i Arequiparegionen. Denna
infrastruktur består av dammar, kanaler och tunnlar som samlar och leder vatten från höglandet ner till
slätterna vid kusten. Förutom den existerande infrastrukturen projekteras nu en utbyggnad som
kommer att fördubbla vattenkapaciteten. I etnografiskt fokus står de experter (ingenjörer, arkitekter,
jurister, ekonomer, kommunikatörer, sociologer) som är involverade i underhållet av den existerande
infrastrukturen och i projekteringen av utbyggnaden. Genom att med etnografisk metod följa deras
(sam)arbete i projektet avser jag kunna besvara studiens centrala forskningsfråga, nämligen hur
producerar, använder och förhandlar experter kunskap och värderingar om vatten? Det etnografiska
fältarbetet genomförs i etapper och beräknas vara avslutat 2017. ¨
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Hege Høyer Leivestad
Frontier Frictions: Maritime Logistics in Europe’s Borderlands
90 % av världens varor förflyttas fortfarande via sjövägen, dock vet vi lite om hur maritim logistik
försiggår i praktiken. Genom att studera hur logistik genomförs i en av södra Europas kommersiella
hamnar vill detta projektet närma sig större frågor kring varuflöden och global ekonomi. Projektet har
som utgångspunkt att det är stora skillnader mellan logistik som ideal och som praktik. Projektet
kommer att genomföras genom ett etnografiskt fältarbete i Algeciras Bay hamn, beläget i södra
Spanien vid Gibraltar sund, på gränsen mellan Europa och Afrika. Algeciras är en av Europas
växande kommersiella hamnar och det centrala läget vid medelhavet gör den till en viktig in- och
utkörsport från EUs territorium. Samtidigt är det en hamn som står inför kritiska förändringar.
Etableringen av storhamnen Tanger-Med i Marocko, belägen bara några nautiska mil bort, sätter press
på att driva Algeciras än mer kostnadseffektivt för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen.
Varutransporter har stora ekonomiska, politiska och sociala betydelser. Insikter i hur varulogistik
bedrivs är därför helt centrala för att förstå sambanden mellan den globala kapitalistiska världen och
lokala sociokulturella kontexter.
Siri Schwabe
Dwellers and Builders: An Ethnography of Incremental Housing
This project is an anthropological exploration of processual configurations of urban life as approached
through the lens of incremental housing, i.e. dwellings designed and constructed—often in lowincome areas—to be further developed by their residents. More specifically, the project focuses on a
number of incremental housing clusters in Santiago de Chile and sets out to trace the material and
social development of the houses as well the communities within which they are located. The housing
units in question are characterized by having only been partly constructed before being occupied by
residents. They have been built to offer affordable accommodation—relatively cheap to both
developers and residents—and are at the same time susceptible to large-scale changes made by those
who dwell in them. Designed and built to appear only half-finished, and including interstitial spaces to
allow for and even encourage further construction, these houses are meant to only reach their full
capacity as homes once their residents have made material additions to them. Rather than focus on
processes of urban planning and development at the level of professionals, this project investigates
how ordinary urban dwellers-cum-builders navigate the possibilities and restrictions posed by the
framework of incrementality. By scrutinizing the social and political dynamics embedded in
Santiago’s incremental housing clusters, I aim to open up for new ways of thinking about participatory
development and democratic engagement in the city, and with that, about urban life more generally.
Johanna Gullberg
Mellan våld och kärlek: Produktionen av skyddshundar och sociala gränser i USA
Projektet fokuserar på företag som föder upp, uppfostrar, tränar och säljer personliga och
familjeskyddshundar i USA. Även om olika sorters skyddshundar är vanliga i Sverige och Europa,
exempelvis inom polisen, är skyddshundsföretag som riktar sig mot privatpersoner och framförallt
familjer ytterst ovanliga. I USA däremot är de däremot gängse, vilket pekar på möjligheten att genom
en antropologisk studie av dessa företag och deras kunder komma åt något specifikt för det
amerikanska samhället. Projektets bredare syftet är följaktligen att på ett okonventionellt sätt närma
sig centrala frågor i det amerikanska samhället kring sociala gränser, omhändertagande, och våld
genom ett fokus på relationen mellan människor och djur.
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