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Bediimning av siikande till LiU-forskarassistent (Dnr LiU-zoo 8 / orzrg)

Undertecknad har baserat bedtimningen pfl ansrikan och de skrifter som medsents.
Enligt instruktionen till mig har bed<imningen huvudsakligen fokuserats pfl de fyra
"prickpunkterna" i kung<irelsen (kursiverade rubriker nedan) .

Tobias Hiibinette, ftidd r97L, har presenterat en mycket omfflngsrik och
detaljerad ansiikan inkluderande CV. I denna framgflr exempelvis att han har en
ansenlig mdngd grundutbildningspoiing (34r p) och fil dr-examen i koreanologi vid
Stockholms universitet 2oo1. Fcire och efter disputationen har han haft varierande
uppdrag som sekreterare, huvudbibliotekarie, researchchef, samt frireldsare,
tiversdttare konsult och researcher flt mlnga olika myndigheter, departement,
stiftelser, organisationer, media- och produktionsbolag. Bland de rent
forskningsinriktade anstdllningarna mdrks att vara postdoktoral forskare vid
Stockholms universitet och Mflngkulturellt centrum. Han har dven haft
projektfinansiering frfln forskningsrfldet FAS.

Till anstikan/CV dr fogad nio bilagor, varav tre projektbeskrivningar, fyra publicerade
artiklar, ett bokkapitel samt material som rrir pedagogisk meritering.

H 6gku alitatiu forskning fore och efter disputationen

Hiibinettes forskningsomrflden tdcker ett vitt fdlt med ibland <iverlappande omrflden:
adoptions- och migrationsforskning, etnicitetsforskning och kritisk rasteori,
genusforskning och queerteori, imperieforskning och postkolonial teori, koreanologi
och asienforskning, kulturstudier och kritisk teori, medieforskning och visuella
studier, transnationella och globala studier. Hiibinette har redan en omfattande
publikationslista som innefattar tvfl monografier (den ena utgcirs av avhandlingen,
den andra ett kommande arbete tillsammans med Carina Tigervall). Vidare har han
varit redakt<ir f<ir ett antal specialutgflvor, fcirfattat fiorton bokkapitel, producerat
delar av rapportserier samt ett femtiotal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Han har
dven varit verksam som debattrir i olika typer av dagsmedia. Meritfrirteckningen
innefattar ocksi ett stort antal konferenspresentationer och en del journalistiska
arbeten. Hiibinette [r sflledes en mycket produktiv forskare och skribent med arbeten
i m&nga olika publikationskanaler. Huvuddelen av hans vetenskapliga produktion
utgrirs av kultur- samhdllskritisk forskning kring internationell adoption och
vidhdngande problemkomplex om exempelvis diskriminering.
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Det frirsta forskningsprojektet som eterfinns i bilaga r har rubriken "Adoption,
diskriminering och etnisk identitet" och dr av allt att dcima det forskningsprojekt som
finansieras av FAS och som utf<irs 2oo7-2oo8 av Hiibinette tillsammans med Carina
Tigervall. Vid sidan av detta arbetar Hiibinette med ett ofinansierat projekt "To be a
floating signifier: A study of the transracial experience" (bilaga z). Det tredje
projektet (bilaga 3) som presenteras utgcir flterigen ett samarbete med Carina
Tigervall "Etnisk mflngfald i visuell kultur". Detta projekt sciker man finansiering fcir
under 2oo8. Samtliga projektbeskrivningar dr stringenta, vdlformulerade och
vdlstrukturerade med en tydlig fokusering pfl genomfijrandeaspekter, nykunskap och
samhdllsrelevans.

Potentiellt excellentforskare som bedriuer nyskapande, uiktig forskning. Innouatiu
forskning somifr&gasiitter existerande tankesiitt ochpr\uar nyskapande id6er

Hiibinette visar i sina artiklar och projektpresentationer en forskarmentalitet inriktad
pfl ett kritiskt prtivande f<irhflllningssdtt och med en tydlig vilja till att forskningen
skall ffl genomslag i samhdllsfrirdndring. Hans breda aktiviteter i media och
diskussionsfora dr exempel pfl hans intensiva patos ndr det griller problematik kring
etnisk identitet och diskriminering.

H a firu iiru at eg na for skning sanslag

Av ansijkan framgflr inte vem som var huvudsrjkande i FAS-projektet, men oavsett
detta dr tydligt att Hiibinette har varit framgingsrik ndr det gdller frirvflrvandet av
exempelvis stipendier och andra te'mpordra anslag.

Post-doc uid annat uniuersitet

Hiibinette har haft forskningstid vid Mflngkulturellt Centrum och har vistats under
kortare eller liingre tid med olika typer av stipendiefinansiering i exempelvis London,
Paris, Ulster, och Seoul. Han har ocksi av FAS finansierats f<ir sex mflnaders
gdstforskarvistelse vid Institute for Advanced Study i Minnesota.

Sammanfattningsvis framstir Hiibinette som en potentiellt excellent forskare. Han [r
htigproducerande sfrviil inom forskning som undervisning och samhdllsdebatt. Han
har en bred teoretisk bel2isenhet och en frirmflga att ldnka samtidsrelaterade problem
till vetenskaplig teori- och metodutveckling.
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