Stipendier utdelade 2017
Övriga stipendier – Antropologi
Emy Lindberg
Cirkulär nomadism i Ghana
Hur hittar unga arbete i Ghana? Ghana framställs ofta som en framgång för den nya afrikanska
tillväxten med en ung, välutbildad arbetskraft som motor. Bakom kulisserna råder dock social och
ekonomisk ojämlikhet. Det finns inte tillräckligt med jobb och formella anställningar är ofta osäkra
och lågavlönade. Samtidigt som många upplever att de sitter fast, både i arbetsmarknadens struktur
och beroendeförhållanden till familj och vänner, måste de vara mobila och flexibla. Mitt fältarbete är
förlagt till hamnstaden Tema, en knutpunkt för arbetsmigration i Ghana med ett ständigt in- och
utflöde av människor. Jag vill kartlägga ungas väg till arbete, migrationens funktion på
arbetsmarknaden samt de informella nätverk som ofta ligger bakom detta. Projektet ämnar bidra till
teorier om unga, arbete och arbetsmigration. Målet är att producera empiriskt material som visar
vikten av ett etnografiskt perspektiv i ett forskningsområde som domineras av arbetslöshetsstatistik
samt bidra till policydebatter för att förbättra utvecklingsprojekt.
Igor Petricevic
Multiple Marginalities and the New Diversity in Croatia: Spatio-temporalizing Group
Boundaries on the Periphery
Croatia has traditionally been seen as a sending country, in terms of the forced migration during the
1990s war that followed the break-up of Yugoslavia. Although emigration continues during the
economic crisis, the post-war period characterised by EU integration, as well as the intensification of
the western Balkans route of migration resulted in the increased numbers of asylum requests in
Croatia. Alongside around three hundred people whose asylum request has been approved, additional
five hundred people are located in a migrant reception centre in Dugave neighbourhood located on the
margin of Zagreb capital. Considering this is the most important place for the arrival of migrants, their
presence is marked by specific public and discursive ‘visibility’ despite the small numbers. On the one
hand, the arrival of new migrants has been accompanied by discourses about the role of the experience
of the 1990s war in making Croatian citizens more receptive to the refugees, thus understanding the
similar experience of exile-induced victimhood as forming the base for empathy. On the other hand,
the arrival of migrants also revealed certain xenophobic sentiments echoing how the 1990s war was
embedded in a project of (homogeneous) nation-building according to ethnic lines. By relying on
ethnographic fieldwork in the neighbourhood, the project will focus on the ways the “new” diversity
brought about by recent migration in Croatia is situated and negotiated within a social field of multiple
marginalities. It will trace how marginality of both locals and the new migrants is emotionally,
spatially, and temporally entangled with the identity- and place-making processes and reconfigurations
of group boundaries in the urban everyday life of the people living on the EU’s periphery.
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Victor Nygren
Palestine Reproduced: The Production of Space and political subjectivity in the West Bank.
I mitt avhandlingsarbete vill jag bygga vidare på ett tidigare fältarbete jag utfört kring de vardagliga
upplevelserna av den pågående konflikten om plats och rum i Hebron, Palestina, för att mer utförligt
studera mångfalden av platsskapande praktiker som är tätt sammankopplade med ockupationspolitiken
på Västbanken. I den Palestinska kontexten cirkulerar många politiska begrepp som återknyter till
plats och härkomst så som exempelvis sumud (steadfastness), vikten av att stanna kvar på sin mark,
som även refererar till en lång historia av ofrivillig migration. Nya migrationsnarrativ komplicerar
dessa begrepp genom att en yngre ”post-Oslo” generation Palestinier trycker på vikten av att migrera
för att hitta ett arbete som möjliggör för dessa att kunna fullfölja personliga projekt eller tillfredsställa
förväntningar hemifrån. Jag är intresserad av hur politisk subjektivitet, viljan att emigrera, och
upplevda sociala och materiella möjligheter spelar in i människors känsla av att höra hemma samt hur
denna figurerar i engagemanget och relationen till den sociala (re)produktionen av palestinska platser i
det vardagliga livet hos samhällen på och bortom Västbanken.
Lena Johansson
Making a life in forced migration - a study on space, place and agency among Somali refugees in
Nairobi
Jag vill undersöka vad det är som gör flyktingar och migranter i Eastleigh socioekonomiskt mer
integrerade än i övriga Nairobi. Enligt UNHCRs rapporter är flyktingar och övriga migranter mer
självständiga och socioekonomiskt integrerade i Eastleigh än i övriga Nairobi och området benämns
som ett bra område för nyanlända. Vilka faktorer bidrar till detta? Jag planerar bland annat att göra 30
intervjuer, 10 tillfällen vardera för att få det emiska perspektivet samt även göra jämförelser mellan de
som kom i början av 90-talet och de som nyligen anlänt. Jag kommer att undersöka den sociala
infrastrukturen, hur den påverkar och påverkas av invånarna i Eastleigh. Jag ämnar också undersöka
främjande versus hindrande faktorer i skapandet av en tillvaro i den nya miljön och om det kan finnas
plats för kreativitet och positiv förändring i flyktingskap.
Fredrik Söderbaum
The New Bridge: Social and Physical Overtures in Kosovska Mitrovica
Staden Mitrovica i norra Kosovo är representativ för de kriser som plågat landet sedan krigets slut
1999. Idag konstrueras sociala och fysiska gränser i stor utsträckning enligt etnisk och religiös
tillhörighet, där floden Ibar utgör en grov skiljelinje mellan stadens serbiska invånare i norr, och den
övervägande kosovoalbanska befolkningen i syd. Ett EU-sponsrat projekt att återinföra den avspärrade
huvudbron som förbindelse mellan stadsdelarna förväntas inom kort träda i kraft med avsikt att öka
interetnisk interaktion och normalisera relationer mellan landets serbiska och kosovoalbanska
befolkning. Studien granskar revitaliseringen av bron som bidrag i freds- och försoningsarbetet i
Kosovo genom att undersöka den som en plats där föreställningar om det förflutna och stridande
narrativ om framtiden möts och ger form åt nationella identiteter.
Thomas Jacobsen
Multispecies lives in an urban world: urban growth and interspecies encounters in Nairobi
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Övriga stipendier – Kulturgeografi
Vítor Peiteado Fernández
Politicisation of housing issues in Spain: from the right to housing to the right to the city
This PhD project aims to research how the mobilization around the right to housing has become
central within the wave of protest after the economic crisis sparked in Spain in 2008. Having this
mobilization as entry point, the project intends to analyse how contestation has been rescaled from the
body and neighborhood level of the housing struggle to the municipal and regional level by the
creation of new and innovative political organizations, which institutionalise the mobilization. By
using Critical Urban Theory and using Assemblage theory, the project tries to grasp the new
articulations and dynamics, which made this mobilization so resonant and successful among Spanish
population. This case can produce new knowledge on how antagonism is articulated, the role of
networks and their relation with spatio-temporal dimensions.
Apoorva Rathod
Barns stillasittande beteende hemma
Studien undersöker barns stillasittande beteende (SB) hemma på vardagar efter skoltid. SB hänvisar
till beteenden som att titta på tv, läsa, göra läxor eller spela tv-spel. På senare tid har SB och dess
effekter på hälsan gett anledningar till oro och barn är speciellt viktiga i sammanhanget, eftersom SB
är något man vänjer sig vid tidigt i livet. Hemmet ses som den viktigaste platsen när det gäller SB,
eftersom barnen tillbringar en stor del av sin lediga tid hemma, och eftersom de själva kan välja sina
aktiviteter (till skillnad från skolan till exempel). Det finns dock en begränsad förståelse av barnens
stillasittande beteende hemma när det gäller vilka aktiviteter barnen företar sig och var någonstans,
samt den fysiska boendemiljöns påverkan och affordance på deras SB. Det huvudsakliga syftet med
denna undersökning är att angripa dessa forskningsluckor i studier av barns stillasittande beteende
hemma. Utifrån de använda metoderna kommer forskningsluckorna att behandlas på följande sätt: För
det första, undersöka hur bostädernas fysiska egenskaper påverkar barnens SB. För det andra, att
studera hur och var i huset barn uppvisar SB och barnets relation till olika affordancer i hemmiljön.
Alexander Kalyukin
Det förflutna i nuet: geografiska erfarenheter av boendets avant-garde arkitektur i Moskva
Projektets syfte är att studera det eventuella inflyttande som forna planeringsidéer kan bära med sig till
nutiden. Mer specifikt syftar projektet till att förstå på vilket sätt dessa idéer som var införlivade i den
tidiga modernismens urbana bostadsprojekt kan påverka och relatera till nutidens levda erfarenheter
bland de boende i dessa områden. Den empiriska fokus ligger i de bostadsområden som byggdes i
Moskva under sovietunionens första decennium (1922-1932), under avant-garde perioden, som var en
del i en världsomspännande modern rörelse. Föreliggande ansökan avser finansiering för den mest
avgörande delen av fältarbetet i Moskva från maj till augusti 2017. Inhämtning av data kommer att ske
genom flera kvalitativa metoder såsom intervjuer om levnadshistorier, promenadintervjuer,
observationer på plats, fotodokumentation och studier av arkivmaterial samt sekundära källor.
Silke Reeploeg
Women in the Arctic
Women in the Arctic is a transnational project that investigates the history of women in the Arctic
region within the context of global social, cultural and geopolitical dynamics
of exploration, migration and everyday life. The main objective of the project is to place both
historical and contemporary representations of women within existing Arctic cultural landscapes, and

3 (6)

to develop novel, transnational methodologies that enable societies to critically examine gendered
geographies within the context of local and global diversity. The project’s main focus is on the
construction of gender differences and representations across the circumpolar North over time, and
how women are located within Northern landscapes and cultural concepts such as colonialism and
indigeneity.
By investigating the intercultural aspects of gendered geographies in circumpolar societies the project
contributes new and timely knowledge and understanding to the discipline of human geography.
Karolina Wallin Fernqvist
Stories of people, politics of land: Local experience of a shift in the political importance of land
in rural Tanzania
Med en by i Kigoma Regionen i nordvästra Tanzania i fokus kommer mitt doktorandprojekt undersöka
vad som händer när rådande strukturer för markägande och förvaltning förändras genom
introduktionen av nya, mer kapitalistiska, markägande strukturer. Projektet kommer särskilt belysa
den i byn pågående implementeringen av individuellt, formellt, markägande samt storskaliga
markinvesteringar. I den här delen av Tanzania är det möjligt att fastslå att politik, historiskt sett,
fokuserat på kontroll av människor, medan mark haft fortsatt traditionell betydelse och användning.
Detta i motsats till kapitalismens logik och politik som snarare fokuserat på kontroll av mark och även
innefattar dess kapitaliseringen och kommersialisering. Genom tio månaders fältarbete, och genom att
luta mig mot begreppet Alienering, är mitt mål således att förstå hur de sociala
produktionsförhållanden på bynivå påverkas när dessa två olika sätt att relatera till mark möts och
vilket uttryck detta tar sig hos människorna som upplever det.
John Guy Perrem
Neoliberalism och det offentliga rummet: Ungdomars sociala och politiska exkludering och
begränsade mobilitet i Osaka, Japan
Forskningsprojektet fokuserar på frågor om neoliberalism i relation till social och politisk exkludering
samt mobilitet hos ungdomar i det offentliga rummet i centrala Osaka. Exkludering i befolknings- och
bebyggelsekoncentrerade områden har negativa effekter på de psykologiska, fysiska och sociala
aspekterna av unga människors liv och vars konsekvenser i större utsträckning behöver undersökas.
Parker och torg är viktiga mötesplatser där det ges möjlighet att knyta an både till omgivningarna och
till andra människor vilket motverkar känslan av isolering som kommer till följd av rumsliga
inskränkningar i form av neoliberala planeringsreformer och en sammanblandning av offentliga och
privata intressen. Efter att den så kallade “ekonomiska bubblan” sprack i Japan år 1992 har
allmänhetens tillträde till offentliga platser minskat. Det offentliga rummet tenderar samtidigt att i
större utsträckning värdesättas för dess utbytesvärde än för dess användarvärde vilket har lett till att
ungdomar och andra utsatta samhällsmedlemmar, exempelvis hemlösa, trängts ut och marginaliserats
ytterligare. Genom att använda kvalitativa metoder kommer forskningsprojektet att undersöka aspekter
av ungdomars sociala och rumsliga exkludering både på plats i det offentliga rummet och i andra
betydande kontexter.
Sebastian Djup
Hållbar utveckling inom svensk och engelsk geografiundervisning: En komparativ
undersökning av innehåll, metod och syften
De pågående klimat- och miljöförändringarna ställer nya krav på vårt sätt att förhålla oss till
omgivningen. Utbildning, och inte minst geografiutbildning, kan därigenom vara ett redskap för
förändring med sin tvärvetenskapliga karaktär. Syftet med projektet är att komparativt studera och
analysera miljö- och hållbarhetsundervisning i svensk och engelsk geografiundervisning genom fyra
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fallstudier; två i Sverige och två i England. Studien är geografididaktisk och kombinerar således
ämnesteori med didaktisk teori, samt inkluderar flertalet metoder; observationsstudier av undervisning,
intervjuer med lärare, läromedelsanalyser och fokusgrupper med elever, och utgår från didaktikens
centrala frågor vad? hur? och varför? och den didaktiska modellen innehåll-lärare-elev. De didaktiska
frågorna belyser innehållet i undervisning, hur ett ämnesstoff metodologiskt presenteras, och vad som
är syftet med undervisning. Centrala teoretiska koncept för studien är till exempel selektiva traditioner
och didaktiska typologier.
David O’Byrne
A Disappearing Delta and the politics of coastal adaptation in the Mississippi River Delta in
Louisiana
Lena Fält
(In)Formal Spaces in Transformation: Urban Planning and Everyday Life in Accra, Ghana

Övriga stipendier – Naturgeografi
Michael Johansson
Mangrove forest mapping in Madagascar using Polarimetric synthetic aperture radar data
Studieområdena för projektet ligger i västra Madagaskar, Soalala och Soanenga, där mangroveskog är
typisk. Genom analys av satellitdata över områdena (Polarimetrisk SAR + högupplöst multispektral)
är målen med studien att:
• Kartera återplanterad och naturlig mangroveskog samt identifiera dess allometriska
egenskaper.
• Identifiera arter, artdistribution och komposition av mangroveträd.
• Identifiera och kartlägga anledningar till träddöd, stormskador och begränsande faktorer för
tillväxt.
Vidare ska in situ mätningar och observationer utföras där jordprover från olika mangrovehabitat
också tas. Utöver det ska uppskattningar göras av trädens generella hälsotillstånd och faktiska
allometriska egenskaper.
Slutmålet är att bidra till mer hållbar resursanvändning av mangroveskog i Madagaskar. Metoden ger
möjlighet till att enklare kunna övervaka och inventera mangroveskog och dess egenskaper på platser
som är svårtillgängliga eller skymda av moln större delen av året. Metoden kan också appliceras på
annan skog i andra delar av världen. Projektet utförs i samarbete med en lokal NGO vilka arbetar för
bevarande av mangroveskog.
Juri Palmtag
Grain size controls on burial and density of soil organic carbon in mountain permafrost terrain
Enligt aktuella studier så lagrar den norra cirkumpolära regionen nära dubbelt så mycket markbundet
kol i sina permafrostjordar som det finns sammanlagt i jordens atmosfär. Fördelningen av mängden
markbundet kol är mycket variabelt både på regional och landskapsnivå och det behövs detaljerade
inventeringar av detta område för att kvantifiera permafrostkolets återkoppling till den globala
uppvärmningen. Målet med denna studie är att undersöka hur jordtexturen kontrollerar begravningen
av markbundet organiskt kol i bergsområden påverkade av permafrost. Studien kommer att baseras på
fältarbete som vi planerar att utföra i bergsområden kring Nuuk och Kangerlussuaq på sydvästra
Grönland. Denna typ av områden är tidigare underrepresenterade i internationella databaser som
beskriver fördelningen av markbundet kol. Två masterstudenter kommer att inkluderas i projektet som
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fältassistenter och får därmed möjligheten att bidra till studiens resultat med sina masteruppsatser.
Fältarbetet kommer att kompletteras med detaljerade laboratorieanalyser av jordtexturen, kol- och
kvävekoncentrationen samt isotopkompositionen.
Stephen Woroniecki
Potentialen för ekosystembaserad klimatanpassning att bidra till egenmakt för de mest sårbara
samhällsgrupperna; en empirisk studie från Sri Lanka
Syftet med min doktorsavhandling är att förstå hur ekosystembaserade strategier för klimatanpassning
kan bidra till egenmakt hos samhällsgrupper med lägst möjlighet att svara på klimatförändringar. Detta
kommer att göras med kvalitativa metoder i en specifik kontext med fokus på särskilt sårbara grupper i
Sri Lanka som även påverkas av återkommande översvämningar och torka i ett klimat i förändring.
De förväntade resultaten är centrerade kring tre forskningspunkter:
Sättet på vilka de sociala och ekologiska dimensionerna samverkar och i sin tur påverkar människors
förmågor;
Ekosystembaserade strategiers roll i att påverka dessa förmågor;
Kontextbaserade förslag till förbättringar av ekosystembaserade strategier för att bidra till egenmakt
Jag hoppas tillföra påtagliga förbättringar till klimatanpassningspraktiken, som bygger på djupgående
empiriska undersökningar.
Eva Rocha
Att spåra mark- och grundvattenföroreningar genom dendrokemi
I Sverige finns tusentals förorenade områden med delvis mycket höga halter av bl.a. tungmetall och
andra giftiga restprodukter från industriell verksamhet, deponier och militäranläggningar. Dessa utgör
en fara för människornas hälsa och kräver en noggrann kartering och karakterisering.
Träd är värdefulla miljöindikatorer som reagerar sensibelt på förändringar som sker under
tillväxtperioden. Då det i ett tempererat klimat bildas en träring varje år kan man dra slutsatser om
trädens ”livsvillkor” under tillväxtperioden (t.ex. temperatur- och fuktförhållanden, ekologiska
faktorer och förekomst av miljögifter) genom att studera respektive årsrings karaktär.
Projektet syftar till att fördjupa förståelsen av de komplexa upptagnings- och lagringsmekanismerna av
tungmetaller i träd samt att underlätta att upptäcka och spåra farliga föroreningar i mark och
grundvatten. Detta ska uppnås genom användning av den innovativa XRF-röntgentekniken som
möjliggör högupplöst analys av spårämnen i trädringar och i markprofiler. Kombinationen av dessa
mätningar med konventionella analyser säkerställer att den nya tekniken ger pålitliga resultat. Som
undersökningsobjekt analyseras olika trädslag som växer på gamla deponiområden i anslutning till
glasfabriker i Småland. Här finns höga halter av bl.a. kadmium, bly och arsenik och
föroreningshistoriken är förhållandevis väldokumenterad.
Med hjälp av denna pilotstudie skapas viktiga förutsättningar för rutinmässig användning av en ny
metod som inte bara är mer ekonomisk och effektiv än det konventionella tillvägagångssättet, utan
även möjliggör exakt åldersbestämning och förlopp av föroreningsprocesser i mark och grundvatten.
Mikaela Holm
Rekonstruktion av paleoklimatet i Sekhokong, Lesotho, en multiproxy studie
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