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Högskolor, institut och institutioner
Avdelning för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal Högskola
Hemsida: http://www.esh.se/forskning/det-civila-samhallet.html
Var: Finns i Göteborg, Stockholm och Sköndal. Campus Bräcke i Göteborg.
Vilken relevant forskning: Det civila samhället. Studerar organisationer, verksamheter,
insatser. Från historiska studier över medborgarnas ideella engagemang till fallstudier av
enskilda organisationer. En viktig målsättning är att ”bidra till den internationella
forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och
individ…”.
Institutet för framtidsstudier
Hemsida: http://www.iffs.se/forskning/forskningsomraden/integration-och-segregation/
Var: Stockholm
Vilken relevant forskning: Integration och segregation. Studerar integration inom olika
domäner, som grannskap, arbetsplatser, skolor och yrken. Även forskning om utanförskap och
marginalisering. Kommande forskningsprogram bland annat om diskriminering, sexism och
rasism.
Mångkulturellt centrum
Hemsida: http://mkcentrum.se/pagaende-forskning/
Var: Tumba
Vilken relevant forskning: Tre kunskapsområden: Kritiska kulturarvsstudier, urbana
livsvillkor och ras samt ras, diskriminering och svenskhet. Frågor relaterade till migration,
etniska och transnationella relationer och interkulturella frågor. Till och med 2016 driver de
forskningsnätverk för svenska kritiska ras- och vithetsstudier. Utför offentligt finansierad
uppdragsforskning (utredning, utvärdering och utbildning).
Centrum för urbana studier
Hemsida: http://urban.gu.se/forskning
Var: Göteborg
Vilken relevant forskning: Sociala och kulturella utvecklingsmönster knutna till Göteborgs
samtida utveckling. Centrum för urbana studier är en mötesplats för forskare inom dessa

forskningsfält.
Övrigt: Pilotprojekt i Mistra Urban Futures, en satsning på forskning om hållbar
stadsutveckling. Samarbete mellan Göteborgs Universitet och Chalmers. Ligger i
Hammarkullen och har som delsyfte att öka tillgängligheten till universitetet för de som inte
bor i centrum, samt att bidra till utbyte mellan grupper som vanligtvis är åtskilda. Vill låta
boende i Angereds erfarenheter och kunskaper berika den högre utbildningen.
Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet
Hemsida: http://globalstudies.gu.se/english/research/disciplines-subjects/human-rights &
http://globalstudies.gu.se/forskning/amnesdiscipliner/Socialantropologi
Var: Göteborg
Vilken relevant forskning:
Mänskliga rättigheter. Bland annat forskning om rättighetsbaserade policy- och
implementeringsfrågor och rättighetsbaserad utveckling. Fokus på marginaliserade grupper.
Socialantropologi. Forskning om det mångkulturella samhället, mångfald och
sammanflätningar i en globaliserad värld. Förankring i praktiker och erfarenheter som
återfinns i människors dagliga liv Använder fältarbete och teorier om mening, makt och genus
för att skapa en "philosophy with the people in".

Forskningsnätverk och forskningsprogram
Forskarnätverket Urban Futures
Hemsida: http://www.mistraurbanfutures.org/sv/our-research/forskarn%C3%A4tverk
Var: Göteborg
Vilken relevant forskning: Hållbar stadsutveckling och urbana frågor.

Migration and diversity
Hemsida: http://globalstudies.gu.se/forskning/forskargrupper/migration-and-diversity
Var: Göteborg
Vilken relevant forskning: Forskningen speglar de utmaningar som följer på globaliseringen,
genom ökad transnationell mobilitet och ökad mångfald i lokalsamhällen. Ett tema som
utforskas är relationen mellan migration och utveckling.
Socialt arbete i förändring
Hemsida: http://socwork.gu.se/forskning/Socialt_arbete_i_f_r_ndring
Var: Göteborg
Vilken relevant forskning: Ämnar studera förändringar i offentliga, ideella eller privata
välfärdstjänster som rör socialt arbete. Undersöka förändringarnas implikationer för
yrkesutövare, kommuner, stat, brukare och klienter.
Övrigt: Inom detta program genomförs projektet Mellan röst och service - Ideella
organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle, som studerar den ideella sektorns
förändrade roll i det lokala välfärdssamhället.

Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration
Hemsida: http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/organisation/centrumbildningar/centrum-forstudier-av-mangfald-jamstalldhet-och-integration
Var: Trollhättan
Vilken relevant forskning: Forskning inom mångfaldsområdet.
Forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier
Hemsida: http://mkcentrum.se/2014/11/forskarnatverket-for-svenska-kritiska-ras-ochvithetsstudier/
Var: Tumba
Vilken relevant forskning: Kritiska ras- och vithetsstudier (forskningsfält:
http://en.wikipedia.org/wiki/Whiteness_studies).

Forskare
Per Strömblad
Hemsida: http://lnu.se/personal/per.stromblad
Var: Linnéuniversitetet
Vilken relevant forskning: Integrationsfrågor och skillnader i demokratisk delaktighet.
Exempel på publikationer: Empowering Members of Ethnic Organisations: Tracing the
Political Integration Potential of Immigrant Associations in Stockholm; Optimal
Opportunities? Ethnic Organisation and Political Integration in Stockholm; Diversity,
Inclusion and Citizenship in Scandinavia; Delaktighet i det segregerade Sverige (kapitel).
Lars Svedberg
Hemsida: http://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2014-08-28-lars-svedberg.html
Var: Ersta Sköndal Högskola
Vilken relevant forskning: Forskningsledare för Avdelningen för forskning om det civila
samhället.
Exempel på publikationer: Fryshuset från norr till söder – Samhällsentreprenörskap inom och
bortom det civila samhället; The Voluntary Sector in a Social Democratic Welfare State–The
Case of Sweden; Det civila samhället, ungdomarna och välfärden (kapitel); Marginella
positioner: kritisk diskussion om begrepp, teori och empiri.
Daniel Rauhut
Hemsida: http://www.hv.se/sv/forskning/forskare/alfabetisk-ordning/danielrauhut?searchstatisticsId=5046
Var: Högskolan Väst
Vilken relevant forskning: Forskar bland annat kring socialpolitik, migration, integration och
välfärd.
Exempel på publikationer: Integration of Immigrants in Sweden 1945-1975; Sociala processer
och integration (kapitel); Vägen till Sverige. Om Stockholms stads integrationsarbete
(redaktör); Ekonomiska effekter av integration och invandring

Anders Törnquist
Hemsida: http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xtorna
Var: Göteborgs universitet
Vilken relevant forskning: Social organisering, förorter, boende, strukturellt arbete, planering.
Forskar om utsatta bostadsområden samt sambanden mellan den fysiska miljön och saker som
segregation och trygghet.
Exempel på publikationer: Samhällsbyggande och integration (kapitel); Små och nära
lösningar på stora problem: sex projekt inom Urban II i Göteborg.
Nina Edström
Hemsida: http://mkcentrum.se/vara-forskare-forelasare/nina/
Var: Mångkulturellt centrum
Vilken relevant forskning: Studerar och utvärderar projekt kring mångfald, integration,
minoriteter, inkludering och delaktighet.
Exempel på publikationer: Dialogforum i Botkyrka - En utvärdering; En känsla av
delaktighet: en studie av underifrånperspektivet i Storstadssatsningen.
René León Rosales
Hemsida: http://mkcentrum.se/vara-forskare-forelasare/rene/
Var: Uppsala universitet / Mångkulturellt centrum
Vilken relevant forskning: Bland annat om hur kommuners arbete mot diskriminering.
Exempel på publikationer: Om ras och vithet i det samtida Sverige; Om rykten i Botkyrka –
en förstudie om vanliga rykten som motverkar ett interkulturellt Botkyrka; Om behovet av att
utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka.
Lasse Fryk
Hemsida: http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xfryla
Var: Göteborgs Universitet
Vilken relevant forskning: Lokal koordinator på Centrum för urbana studier.
Exempel på publikationer: Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning;
Three concepts of urban change (presentation).

Mastersutbildningar och kurser
Masterprogram i Mänskliga rättigheter
Hemsida: http://globalstudies.gu.se/utbildning/avancerad/master_mr
Var: Göteborgs Universitet
Relevanta teman: Fokus på rättighetsbaserat arbete. MR-områdets strukturer och aktörer.
Inom ramen för programmet arbetar studenterna även med utvärderingsmetodik och
indikatorer.
Exempel på kurser: MR som politik, etik juridik; Metod i praktiken: Att arbeta med
mänskliga rättigheter; MR-systemets utmaningar: Mångfald och globalisering.

Master Programme in Human Rights Policy and Practice (Erasmus Mundus)
Hemsida: http://globalstudies.gu.se/utbildning/avancerad/master_humanrights
Var: London, Tromsø och Göteborg.
Relevanta teman: Förbereder för rättighetsarbete inom frivilligorganisationer, regeringar,
offentlig sektor eller företag. Studenterna lär sig analysera mänskliga rättigheter-perspektiv,
olika kontexter, organisationer, policy-arbete och praktiskt arbete med mänskliga rättigheter.
Exempel på kurser: Human Rights: Society and Social Structure.
Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi
Hemsida: http://psy.gu.se/utbildning/masterprogram-samhallspsykologi
Var: Göteborg
Relevanta teman: Utredningsarbete, social påverkan på beteende, hur attityder och beteende
förändras.
Exempel på kurser: Utvärderingsmetod och Kvalitativ metod (valbar); Bedömningar och
beslutsfattande (valbar).
Masterprogram i sociologi
Hemsida: http://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?programid=S2SOC
Var: Göteborg
Relevanta teman: Vardagsprocesser kopplat till globala processer, som migration.
Exempel på kurser: Social Change; Applied Qualitative Research Methods; Applied
Statistical Analyses; Work Placement in Public or Applied Sociology (valbar).
Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i
civilsamhället
Hemsida: http://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2014-08-26-masterprogram-i-socialtarbete-med-inriktning-mot-verksamhetsanalys-och--utveckling-i-civilsamhallet.html
Var: Stockholm
Relevanta teman: Det frivilliga arbetets praktik och civila samhällets betydelse inom socialt
arbete.
Exempel på kurser: Det frivilliga sociala arbetet, civilsamhället och välfärdens organisering;
Organisering och ledning i det civila samhället (valbar).
Urban studies, Master’s programme
Hemsida: http://edu.mah.se/en/Program/SAURS
Var: Malmö
Relevanta teman: Utveckling i städerna, stadsplanering, urban problematik.
Exempel på kurser: Urban studies: Master’s thesis.
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme
Hemsida: http://edu.mah.se/en/Program/SAIMA#Content
Var: Malmö
Relevanta teman: Globaliseringens och migrationens effekter på samhällen och grupper,
etniska minoriteters integration, inkludering och exkludering av invandrare samt förhållandet

mellan majoriteter och minoriteter.
Exempel på kurser: International Migration, Inclusion and Exclusion; Migration and
Citizenship.

