
Det nationella forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier verkade officiellt och 
formellt mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2016 och förkortas och benämns 
härmed som nätverket. Nätverket hade aldrig någon fastslagen och överenskommen beteckning 
och vilket gör att det också omväxlande har omtalats som forskarnätverket för svensk kritisk 
ras- och vithetsforskning eller enbart som det svenska forskarnätverket för ras- och 
vithetsforskning. Syftet med nätverket var att starta och bygga upp det första svenska nätverket 
för forskare som ägnar sig åt frågor som rör ras och vithet i relation till Sverige, svenskar och 
svenskhet samt att etablera forskningsfältet kritiska ras- och vithetsstudier i ett svenskt 
högskole- och forskningssammanhang och nätverket var under hela sin existens öppet för alla 
och envar som redan verkar inom fältet liksom för alla de som är intresserade av 
forskningsområdet men inte identifierar sig med det fullt ut. 
 
Nätverket har sammantaget involverat 100-talet doktorander och forskare vilka antingen har 
deltagit vid något eller några av nätverkets möten och föreläsningar eller i något eller några av 
nätverkets publikationer och presentationer såsom bland andra Sara Ahlstedt, Axel Andersson, 
Malinda Andersson, Daphne Arbouz, Emma Arneback, Zahra Bayati, Linda Berg, Kalle 
Berggren, Lena Berggren, Jens Björk Andersson, Isabelle Brännlund, Leila Brännström, Maria 
Carbin, Laura Carlson, Ulrika Dahl, Magnus Dahlstedt, Mats Deland, Fataneh Farahani, Yael 
Feiler, Lotta Fernstål, Mattias Gardell, Johanna Gondouin, Sandra Grehn, Adrián Groglopo, 
Anne Heith, Stefan Helgesson, Malin Holm, Lann Hornscheidt, Fredrik Hertzberg, Charlotte 
Hyltén-Cavallius, Nicklas Hållén, Helena Hörnfeldt, Jenny Ingridsdotter, Evin Ismail, Sabina 
Ivenäs, Nina Jakku, Karim Jebari, Carolina Jonsson Malm, Fatima Jonsson, Rickard Jonsson, 
Stefan Jonsson, Jan Jämte, Victoria Kawesa, Ulrika Kjellman, Mats Landqvist, Pia Laskar, 
Anna-Lill Ledman, René León Rosales, Maja Lilja, Vanja Lozic, Marcus Lundgren, Catrin 
Lundström, Maria Lönn, Moa Matthis, Katarina Mattsson, Monica L. Miller, Viveca Motsieloa, 
Paula Mählck, Sanja Nivesjö, Susanne Nylund Skog, Sayaka Osanami Törngren, Ali Osman, 
Sarah Philipson, Oscar Pripp, Joanna Rubin Dranger, Lennart E.H. Räterlinck, Lena Sawyer, 
Annelie Schlaug, Ulrika Schmauch, Carolin Schutze, Nicholas Smith, Lena Sohl, Therese 
Svensson, Suruchi Thapar-Björkert, Carina Tigervall, Åsa Virdi Kroik, Andréaz Wasniowski, 
Jeff Werner, Malin Wieslander, Hanna Wikström, Julia Willén, Nikolay Zakharov, Sofia 
Österborg Wiklund och Christina Zetterlund. 
 
Deltagarna härrörde från merparten av landets högskolor, de allra flesta var samhälls- och 
kulturvetare och även om flera docenter och professorer deltog så kan doktorander, 
nydisputerade och juniora forskare sägas ha dominerat. Totalt avhölls fyra nätverksmöten vid 
Mångkulturellt centrum mellan 2014-15 efter ett första grundande- och uppstartsmöte i 
november 2013 och därefter efter att Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid 
Uppsala universitet blev medelsförvaltare från och med höstterminen 2015 ytterligare fyra 
möten mellan 2015-16. Inför flera av mötena bjöds ett flertal internationellt kända namn inom 
forskningsfältet in för att föreläsa såsom bland andra Steve Garner, David Eng, Rebecca 
Walker, Damien Riggs, Michelle Wright och Matthew Hughey. Vi mötena gavs deltagarna 
möjlighet att presentera sin pågående forskning och diskutera egnas och andras texter med 
varandra samt att dryfta begreppsfrågor och teoretiska spörsmål och de sista fyra mötena bestod 
i praktiken av arbetsmöten och textseminarier för de deltagare som bidrog med texter till de 
båda nätverksantologierna. 
 



Därutöver har flera nätverksdeltagare initierat seminarie- och föreläsningsserier om ras och 
vithet vid bland annat Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Konstfack och Södertörns 
högskola och flera nätverksdeltagare har även deltagit i konferenser tillsammans i form av 
gemensamma presentationer, paneler och sessioner och publikationer som emanerar från flera 
av nätverksdeltagarna har också utkommit. Även om den officiella projekttiden löpte mellan 
den 1 januari 2014 och den 31 december 2016 så finns det både en prolog och en epilog till 
nätverket. 
 
Förhistorien utgjordes av den första medelsförvaltaren Mångkulturellt centrums satsning på 
frågor som rör ras och svenskhet som ägde rum mellan 2012-14 och som projektledaren var 
involverad i. Denna satsning resulterade bland annat i publiceringen av den första svenska 
forskningsantologin om ras och vithet i ett svenskt sammanhang, "Om ras och vithet i det 
samtida Sverige" med projektledaren, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani och René León 
Rosales som redaktörer (Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012), liksom i en utställning och i 
ett flertal mindre utställningar och i den första svenska forskningskonferensen om ras och vithet 
som ägde rum i november 2012 under namnet ”Att förstå det multirasiala samhället. Kritiska 
perspektiv på rasiferingsprocesser i Sverige” med projektledaren, Catrin Lundström, Katarina 
Mattsson och René León Rosales som arrangörer och med presentationer av bland andra 
Eduardo Bonilla Silva, Jin Haritaworn, Raka Shome, Ylva Habel och Astrid Trotzig. Vidare 
resulterade satsningen i ett flertal seminarier och symposier och i inalles ett 80-tal 
programpunkter i form av föreläsningar, samtal, filmvisningar, konstnärs- och 
författarpresentationer vilka alla kretsade kring och handlade om ras och vithet och som 
projektledaren organiserade. 
 
Efterhistorien har bestått i nätverket var aktivt ända fram tills sista dispositionsdatumet den 31 
december 2017 och vilket resulterade i publiceringen av forskningsantologin "Ras och vithet. 
Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag (Lund: Studentlitteratur, 2017) 
under våren 2017 och som projektledaren var redaktör för och som också har presenterats som 
helhet eller utifrån ett eller flera kapitel vid bland annat Uppsala universitet och Göteborgs 
universitet. I denna antologi deltog utöver projektledaren Daphne Arbouz, Zahra Bayati, Jens 
Björk Andersson, Magnus Dahlstedt, Nina Jakku, Ulrika Kjellman, Pia Laskar, Vanja Lozic, 
Lena Sohl, Therese Svensson, Anna Waara, Andréaz Wasniowski och Jeff Werner med bidrag. 
Arbetet med ytterligare en forskningsantologi påbörjades 2017 med projektledaren och Andréaz 
Wasniowski som redaktörer och som kommer att publiceras under våren 2018 under titeln 
"Studier i rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering" (Malmö: Arx 
Förlag, 2018) och med texter författade av de båda redaktörerna samt av Jonathan Adams, 
Linnéa Bruno, Leila Brännström, Magnus Dahlstedt, Yael Feiler, Erik Hansson, Cordelia Hess, 
Sabina Ivenäs, Carolona Jonsson Malm, Catrin Lundström, Paula Mählck och Sayaka Osanami 
Törngren. I och med publiceringen av denna andra antologi avslutas därmed det nationella 
forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier till fullo. 
 
Slutligen har projektledaren arbetat för att etablera och sprida kunskap om den svenska kritiska 
ras- och vithetsforskningen i form av ett flertal publikationer och rapporter, bokkapitel och 
tidskriftsartiklar, tidningsartiklar och konferenspapers samt föreläsningar och 
seminariepresentationer mellan 2014-17: 
 
projektledarens publikationer och rapporter 
2014: 2 
2015: 1 
2016: - 



2017: 2 
 
projektledarens bokkapitel och tidskriftsartiklar 
2014: 6 
2015: 8 
2016: 3 
2017: 8 
 
projektledarens tidningsartiklar 
2014 3 
2015 4 
2016 3 
2017 3 
 
projektledarens konferenspapers 
2014: 4 
2015: 6 
2016: 4 
2017: 6 
 
projektledarens föreläsningar och seminariepresentationer 
2014: 45 
2015: 44 
2016: 33 
2017: 28 
 
Publikationer 
 
Antologier som har tillkommit inom nätverket: 
Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet. Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går 
och i dag, Lund: Studentlitteratur, 2017, 280 sid. 
Författare: Daphne Arbouz, Zahra Bayati, Jens Björk Andersson, Magnus Dahlstedt, Tobias 
Hübinette, Nina Jakku, Ulrika Kjellman, Pia Laskar, Vanja Lozic, Lena Sohl, Therese 
Svensson, Anna Waara, Andréaz Wasniowski, Jeff Werner 
Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski (red.), Studier i rasism. Tvärvetenskapliga 
perspektiv på ras, vithet och diskriminering, Malmö: Arx Förlag, 2018, 306 sid. 
Författare: Jonathan Adams, Linnéa Bruno, Leila Brännström, Magnus Dahlstedt, Yael Feiler, 
Erik Hansson, Cordelia Hess, Tobias Hübinette, Sabina Ivenäs, Carolona Jonsson Malm, 
Catrin Lundström, Paula Mählck, Sayaka Osanami Törngren, Andréaz Wasniowski,  
 
Egna och samförfattade artiklar i antologier som har tillkommit som en del av och i relation 
till nätverket (urval): 
“20 spørgsmål til racismeforskeren”, i Naja Marie Aidt, Line Knutzon & Mette Moestrup 
(red.), Frit flet. Fællesbogen, Cophenhagen: Gyldendal, 2014, sid. 495-498. 
+ Paula Mählck, “The racial grammar of Swedish higher education and research policy: The 
limits and conditions of researching race in a color-blind context”, i Rikke Andreassen & 
Kathrine Vitus (red.), Affectivity and race: Studies from Nordic contexts, Farnham: Ashgate, 
2015, sid. 59-73.  
“Vithet”, i Adrián Groglopo (red.), Antirasistisk ordbok [Antiracist dictionary], Malmö: Notis 
förlag & Antirasistiska akademin, 2015, sid. 249-255. 



“Om svårigheten att vara en antirasistisk forskare och aktivist i dagens Sverige”, i Adrián 
Groglopo, Majsa Allelin, Diana Mulinari & Carlos Díaz (red.), Vardagens antirasism. Om 
rörelsens villkor och framväxt i Sverige, Malmö: Notis förlag & Antirasistiska akademin, 
2015, sid. 73-84. 
+ Catrin Lundström, “Swedish whiteness and white melancholia: A case study of a white 
nation in crisis and its history and future”, i Deirdre Howard-Wagner, Veronica Watson & 
Lisa Spanierman (red.), Unveiling whiteness in the 21st century: Global manifestations, 
transdisciplinary interventions, Lanham: Lexington Books, 2015, sid. 49-74.  
“Ett löfte om en ny svenskhet”, i Lovisa Kim (red.), Var kommer du ifrån egentligen?, 
Stockholm: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2015, sid. 23-27. 
+ Catrin Lundström, "Sweden after the recent election. The double-binding power of Swedish 
whiteness through the mourning of the loss of 'old Sweden' and the passing of 'good 
Sweden'”, i Cecilia Åsberg & Malin Rönnblom (red.), Debates in Nordic gender studies. 
Differences within, London: Routledge, 2015, sid. 43-53.  
+ Oscar Pripp, ”Etnicitet, ras och vithet”, i Jenny Gunnarsson Payne & Magnus Öhlander 
(red.), Tillämpad kulturteori, Lund: Studentlitteratur, 2017, sid. 293-317. 
“Den färgblinda antirasismen slår tillbaka”, i Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet. Den 
svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag, Lund: Studentlitteratur, 2017, sid. 
237-251. 
“Rasbegreppet och den kritiska rasforskningen”, i Elin Sundberg & Moa Kjellstrand (red.), 
Hör detta och lyssna till det. En antologi om flykt, Lund: Celanders förlag, 2017, sid. 10-14. 
“De svenska rasstereotypdebatterna 2011–13: En studie av en antirasism i kris”, i Hedda Viå 
& Samuel Richter (red.), Protes, metafor och den obsoleta kroppen, Stockholm: Kungl. 
Konsthögskolan, 2017, sid. 21-29. 
“Reflektioner kring den svenska biopolitikens historia speglad genom institutionaliseringen 
av internationell adoption”, i Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski (red.), Studier i 
rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering, Malmö: Arx Förlag, 
2018, sid. 69-86. 
 
Egna och samförfattade artiklar i periodica som har tillkommit som en del av och i relation till 
nätverket (urval): 
+ Catrin Lundström, “Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial 
temporalities in Sweden”, Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 
6/2014 (vol. 20), sid. 423-437. 
+ Lennart E.H. Räterlinck, “Race performativity and melancholic whiteness in contemporary 
Sweden”, Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 
20), sid. 501-514. 
+ Samson Beshir, “Avskaffa inte rasbegreppet i svensk lagstiftning”, Svenska Dagbladet: 
Opinion 2014-08-07, 3 sid. 
”Sverige bör börja föra statistik över etnicitet: Jämlikhetsstatistik behövs för att nå ett jämlikt 
samhälle”, Aftonbladet: Debatt 2015-03-10, sid. 6. 
”Segregationen och klyftorna borde oroa långt fler”, Dagens Samhälle 2015-08-24, 2 sid. 
”En icke-vit underklass växer upp i Sverige”, Expressen: Debatt, sid. 4, 2015-10-29. 
”Färgblinda antirasismen alltmer extrem”, SVT Opinion 2015-05-19, 3 sid. 
+ Lennart E.H. Räterlinck, ”Slavauktioner, gulinghumor och blackface-konst”, Glänta 1/2015 
(vol. 23), sid. 73-81. 
”Varför säljer stereotyper av asiater fortfarande?”, Mana 1/2016 (vol. 19), pp. 24-25. 
+ Catrin Lundström, ”Den vita maskulinitetens kris är nu”, Feministiskt perspektiv 2017-04-
13, 5 sid. 
”Ljudet av rasifiering”, Mana 1/2017 (vol. 20), sid. 30-31. 



 
Egna och gemensamma presentationer som har tillkommit som en del av och i relation till 
nätverket (urval): 
”Om ras och vithet i det samtida Sverige”, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, 
Gottsundabiblioteket, Uppsala, 2014-02-20. 
”Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige?”, Antirasistiskt forum 
2014, ABF-huset, Stockholm, 2014-03-22. 
”Om vardagsrasism i dagens Sverige”, Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge 
Folkets hus, Huddinge, 2014-05-23. 
”Researching race in a colorblind context”, 17th Nordic Migration Research Conference, 
University of Copenhagen, 2014-08-14. 
”Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten”, LSU – 
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, 2014-09-19. 
”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack, 
Stockholm, 2014-09-29. 
”Sverige – ett land mellan antirasism och segregation”, Centrum för urbana studier, 
University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, 2014-11-06. 
+ Valerie Amiraux, Najma Bouteldja & Helle Stenum, ”Cultural diversity. A new form of 
racism?”, 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå, 2014-11-14. 
”Reintroducing race in Swedish poverty research and policy”, ESPON 2013, Nordregio, 
Stockholm, 2014-11-25. 
”Om ras och vithet i dagens Sverige”, Högskolan Väst, Trollhättan, 2014-11-26. 
”Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige”, Stockholms stads bibliotek, 
Hamburgerbryggeriet, Stockholm, 2015-03-03. 
”En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet”, Institutionen för litteratur, 
idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Göteborg, 2015-03-09. 
”Om ras och vithet i dagens Sverige”, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads 
universitet, Karlstad, 2015-04-29. 
”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker”, Stockholms dramatiska högskola, 
Stockholm, 2015-05-20. 
Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, ”Antisemitism, 
islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss – har vi ett demokratisk underskott?”, 
Almedalsveckan, Visby, 2015-07-01. 
+ Christine Bylund & Ulrika Westerlund, ”Jämlikhetsdata – en metod för 
likabehandlingsarbetet?”, Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm, 2015-07-27. 
”Racism hidden in sexual preferences”, Skeiv Verden, Oslo, 2015-09-21. 
”Den färgblinda antirasismen slår tillbaka”, Antirasistiska akademin: Forskning, undervisning 
och samverkan mot rasism, Världskulturmuseet, Göteborg, 2015-10-11. 
”Reflektioner kring den svenska rasforskningen, svenskheten och synen på homosexuella och 
transpersoner”, Heteroveckan, Medicinska föreningen, Karolinska institutet, Solna, 2015-10-
23. 
”The modern history of Swedish whiteness and Swedish race thinking”, Institutet för 
framtidsstudier, Stockholm, 2015-11-04. 
”Rashierarkier och rasstrukturer i det nya Sverige”, 14:e MR-dagarna, Svenska mässan, 
Göteborg, 2015-11-10. 
“Nordic whiteness at play in a contemporary Swedish context”, Nordic Whiteness, National 
Library of Norway, Oslo, 2015-11-11. 



“Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden”, 17th International 
Interdisciplinary Cross-Sector Conference of the Research Environment Communication, 
Culture and Diversity 2015 – Going Beyond Inclusion: New forms of Cultural Spaces in the 
21st century, Örebro Teater, Örebro, 2015-11-19.  
”The three phases of hegemonic whiteness: Understanding Swedish whiteness and racial 
temporalities in Sweden”, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala 
universitet, Uppsala, 2015-11-25. 
”Om mångfald och representation i den högre utbildningen”, Genusföreningen, Uppsala 
universitet, Uppsala, 2015-12-12. 
”Swedish exceptionalism and antiracist desires”, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2016-
01-22. 
”Race performativity and melancholic whiteness”, Centrum för genusforskning, Karlstads 
universitet, Karlstad, 2016-01-27. 
+ Farnaz Arbabi, ”Antirasismen och den svenska självbilden”, Teater Tribunalen, Stockholm, 
2016-02-07. 
”Religion och etnicitet i den officiella statistiken”, Muslimska familjedagarna, 
Stockholmsmässan, Stockholm, 2016-03-26. 
”Racialized segregation and inequality in antiracist Sweden”, The Architecture of 
Segregation, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2016-03-22. 
”Jämlikhetsdata som verktyg i kampen mot diskriminering”, Samling för antirasism, ABF, 
Stockholm, 2016-04-09. 
+ Leila Brännström, Viola Castellano & Judith Kiros, ”The colorblind society: An obstacle to 
fight racism?”, Jus Humanis, Juridiska fakulteten, Lunds universitet, Lund, 2016-05-12. 
”Whiteness, race and racialization in the Nordic countries with an emphasis on Sweden”, The 
Nordic Centre of Excellence ‘Justice through Education’ (JustEd), Department of Teacher 
Education, University of Helsinki, Helsinki, 2016-09-09. 
“Om minoritetsrepresentation och ojämlika utfall inom skolan och utbildningsväsendet”, 
Antirasistiska akademin: Vår rasistiska samtid och antirasistiska framtid, Sofielunds Folkets 
Hus, Malmö, 2016-10-22. 
+ Nina Jakku & Andréaz Wasniowski, ”En presentation av forskarnätverket för svensk ras- 
och vithetsforskning och antologin Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag”, 
Rasismforskningens utmaningar, Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala 
universitet, Uppsala, 2016-11-24. 
+ Denise Beniwa Johnson & Kitimbwa Sabuni, ”Hur kan vi kartlägga rasmaktordningen?”, 
Socialistiskt forum 2016, ABF-huset, Stockholm, 2016-11-26. 
”’Får man säga förorten?’: Om de senaste årens debatter kring svenska ord som betecknar 
minoriteter”, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2016-11-
28. 
”Den svenska vitheten och de svenska rasrelationerna under de senaste hundra åren”, Du är 
här: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Stockholm, 2016-12-
01. 
”Om mångfald i det svenska kultur- och musiklivet”, Unga tankar om musik, Scenkonst 
Sörmland, Eskilstuna, 2017-02-05. 
”Swedish whiteness and the US election”, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2016-12-06. 
”Etnicitet, ras och vithet”, Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom, Karlstads 
universitet, Karlstad, 2017-03-15. 
”Svenska representationer av minoriteter igår och idag”, Örebro rättighetscenter, ABF 
Örebro, Örebro, 2017-03-22. 



+ Nina Jakku, Pia Laskar, Andréaz Wasniowski & Jeff Werner, ”Hur ser den kritiska ras- och 
vithetsforskningen i Sverige ut?”, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, 
Uppsala universitet, Uppsala, 2017-05-17. 
”Some reflections on the issue of race in relation to humour, laughter, comedy and satire in 
contemporary Europe with Sweden as the main case study”, Workshop on Comedy/Satire and 
Racism, Mittuniversitetet, Östersund, 2017-05-22. 
”Vad är jämlikhetsdata?”, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2017-09-29.  
”Om ras och vithet i dagens Sverige”, Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2017-09-29. 
+ Leila Brännström & Daniel Hedlund, ”Biopolitik, rasism och den samtida svenska 
migrationspolitiken”, Rasism och välfärd, Centrum för mångvetenskaplig forskning om 
rasism, Uppsala universitet, Uppsala, 2017-10-13. 
”Om vita skönhetsideal, kirurgiska ingrepp och andra kroppsförvandlingstekniker som syftar 
till att modifiera och byta ras”, Etnografiska museet, Stockholm, 2017-10-21. 
“Reintroducing and researching race in a Nordic setting – Challenges for the future”, 14th 
ETMU Finnish Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration Days: 
Race, Power and Mobilities, University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2017-10-27. 
+ Lars M Andersson, Moa Matthis & Benjamin Gerber, ”Nidbilder, karikatyrer och 
stereotyper”, Röda Sten Konsthall, 16th Göteborg International Biennal for Contemporary 
Art, Göteborg, 2017-10-29. 
“Transnational adoption between negative and positive race hygiene”, Conference on the 
History and Practices of International Adoptions: Designing Modern Families – International 
Perspectives on Intercountry and Transracial Adoptions, Universität Kassel, Kassel, 2017-11-
18. 
+ Gina Manzizila, ”Vad är rasism och hur kan vi förstå rasismens olika mekanismer?”, 
Göteborg goes EuroPride 2018, Göteborgs stadsteater, Göteborg, 2017-11-30. 
 
 



The Swedish research network for critical race and whiteness studies was formally active 
between 1 January 2014 and 31 December 2016 and is henceforth called the network. The 
purpose of the network was to lay the foundation for and develop the first Swedish network 
for researchers who are engaged in race and whiteness issues in relation to Sweden, Swedes 
and Swedishness, and to establish the research field of critical race and whiteness studies in 
a Swedish context and all interested PhD candidates and researchers were welcome as 
participants.  
 
The network has involved about 100 PhD candidates and researchers who have participated in 
one or more of the network's meetings and lectures or in any of the network's publications and 
presentations. Participants derived from most of the country's universities including several of 
the art colleges, most participants came from the social sciences and the humanities and 
although several senior researchers participated, doctoral studentsand junior researchers 
dominated. A total of 4 meetings were held at the Multicultural Center between 2014-15 after 
a first start-up meeting in November 2013 and, after the Department of Cultural Anthropology 
and Ethnology at Uppsala University took over the administration from the autumn of 2015, 
another 4 meetings between 2015-16. Prior to some of the meetings, internationally known 
names within the field were invited to lecture such as Steve Garner, David Eng, Rebecca 
Walker, Damien Riggs, Michelle Wright and Matthew Hughey. At the meetings, the 
participants were given the opportunity to present their research as well as to discuss 
theoretical questions and the last 4 meetings consisted of work meetings and text seminars for 
participants who contributed with texts to the two anthologies. 
 
In addition, several network participants have initiated seminar and lecture series on race 
and whiteness at, among others, Gothenburg University, Linköping University, Konstfack and 
Södertörn University College, and several network participants have also participated in 
conferences in the form of joint presentations, panels and sessions and several publications 
emanating from several of the network participants have also been released. Although the 
official project term expired between 1 January 2014 and 31 December 2016, there is both a 
prologue and an epilogue to the network.   
 
The prologue consisted of the first administrator the Multicultural Center's investment in 
issues relating to race and Swedishness, which took place between 2012-14. This initiative 
resulted in the publication of the first Swedish research anthology on race and whiteness in a 
Swedish context, "On Race and Whiteness in Contemporary Sweden", with the project 
manager, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani and René León Rosales as editors (Botkyrka: 
Mångkulturellt centrum, 2012), as well as in the first Swedish research conference on race 
and whiteness that took place in November 2012 under the name "Understanding the 
multiracial society. Critical Perspectives of Racialisation Processes in Sweden" and with 
presentations by Eduardo Bonilla Silva, Jin Haritaworn and Raka Shome.  
 
The epilogue has consisted of the fact that the network was active until the final date of 
disposal on December 31, 2017, and which resulted in the publication of 
the network anthology "Race and Whiteness. Swedish Whiteness and Swedish race relations 
yesterday and today" (Lund: Studentlitteratur, 2017) which the project leader was the editor 
of and which has also been presented at, among others, Uppsala University and Gothenburg 
University. Work on yet another anthology began in 2017 with the project manager and 
Andréaz Wasniowski as editors and it will be published in the spring of 2018 under the title 
"Studies in Racism. Interdisciplinary Perspectives on Race, Whiteness and Discrimination" 



(Malmö: Arx Förlag, 2018). With the publication of this second anthology, the network will 
finally close down. 


