
I Sverige bedrivs en omfattande forskning som rör psykiatri och psykisk hälsa. Denna 
forskning domineras av forskare med medicinsk bakgrund. Forskning med sådana 
perspektiv är givetvis viktig, men det finns ett behov av en breddning där fler 
samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv används. Samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning inom området bedrivs för närvarande av forskare som ofta är 
ganska isolerade i sina egna miljöer. Det finns därför behov av ett mer specialiserat 
forum för att diskutera och utveckla forskning kring fenomenet psykisk ohälsa och 
psykiska funktionsnedsättningar. Ett sådant forum kan syfta till kunskapsutbyte och 
fördjupade diskussioner om samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på 
fältet. Det kan fungera som ett komplement till redan befintliga tvärvetenskapliga 
forskarnätverk eller till forskning med annan inriktning. 
 
Vi riktar oss till forskare som intresserar sig för sammanhangen och villkoren för 
samhällets och sociala rörelsers arbete för människor med olika former av psykiskt 
lidande och funktionsnedsättningar. Det kan handla om att undersöka språk och retorik 
på området, historisk utveckling, politik och ideologier samt de strategier som används 
för att påverka välfärdssystemet, lagstiftning, professioner, dynamiken mellan 
organisationer, relationer mellan den offentliga, privata och den s.k. tredje sektorn, 
styrande praktiker och teknologier, identitet och roller, stigma mm.  
 
Vi ser ett underskott på kritiska och problematiserande perspektiv och teoridriven 
forskning. Därför vill vi verka för att skapa ett sammanhang som kan bidra till att skapa 
möjligheter för möten och samarbeten, inspirera och utveckla forskningen på området.  
 
Som ett första steg bjuder vi in till en nätverkskonferens i Umeå 15-16 april. Du som får 
denna inbjudan är aktivt verksam inom detta fält och vi hoppas att du vil delta genom 
att presentera något från din forskning. Vi har gjort en preliminär utskickslista utifrån 
namn som vi känner till. Den är säkert långt ifrån heltäckande. Om du har kollegor eller 
känner till andra personer som du tror skulle vara intresserade av detta är vi 
tacksamma om du tipsar oss, så kan vi skicka en inbjudan.  
 
Vi har skickat inbjudan till följande personer: 
 
Är du intresserad? Svara senast 30 november (skriv in deadline för intresseanmälan i 
subject-raden på utskicksmailet).  
 
Namn lärosäte epost  
    
Benitha Eliasson Luleå benita.eliasson@ltu.se   
David Rosenberg Umeå david.rosenberg@socw.umu.se  
Maritha Jacobsson Umeå maritha.jacobsson@socw.umu.se  
Kenneth Ögren Umeå kenneth.ogren@socw.umu.se  
Liv Zetterberg Umeå liv.zetterberg@socw.umu.se  
Mehdi Ghazinour Umeå mehdi.ghazinour@socw.umu.se  
Maria Andersson Umeå Maria.andersson@socw.umu.se  
Magnus Bergmark Umeå Magnus.bergmark@socw.umu.se  
Anna Johansson Umeå Anna.Johansson@kultmed.umu.se  
Carita Bengs Umeå carita.bengs@soc.umu.se  
Eva Svedmark Umeå eva.svedmark@informatik.umu.se  
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Ulla-Carin Schön Dalarna uks@du.se  
Rafael Lindqvist Uppsala rafael.lindqvist@soc.uu.se  
Kitty Lassinatti Uppsala  kitty.lassinantti@soc.uu.se  
Wendy Crawford-Kall Uppsala wendy.maycraft_kall@statsvet.uu.se   
Lars Kjellin Örebro lars.kjellin@orebroll.se  
Alain Topor Stockholm alaintopor@hotmail.com  
Ann Denhov Stockholm anne.denhov@socarb.su.se  
Anna-Lena Lindkvist Stockholm Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se  
Magnus Karlsson Ersta magnus.karlsson@esh.se  
Gunnel Andersson-Collins Södertörn FoU gunnel.andersson@fou-sodertorn.se  
Martin Grann Karolinska Martin.Grann@ki.se  
Annemi Skerving Stockholm Annemi.Skerfving@socarb.su.se  
Moa Kindström Dahlin  Stockholm moa.dahlin@juridicum.su.se   
Staffan Johansson Göteborg staffan.johansson@socwork.gu.se  
Anna Nilsson Lund Anna.Nilsson@jur.lu.se   
Anna Melke Göteborg anna.melke@grkom.se   
Linda Söderberg Mossberg Göteborg linda.soderberg@socwork.gu.se  
Tommy Svensson Linköping tommy.svensson@liu.se   
Eva Palmblad Göteborg eva.palmblad@socwork.gu.se   
Anna Meeuwisse Lund anna.meeuwisse@soch.lu.se  
Yoshiko Boregren Matsui Lund Yoshiko.boregren_matsui@soch.lu.se   
Linus Broström Lund Linus.Brostrom@med.lu.se  
Marit Grönberg Eskel Karlstad marit.g.eskel@kau.se  
Björn Johansson Malmö Bjorn.johnson@mah.se   
Lars Fredén NHV freden@nhv.se  
Lars-Christer Hydén Linköping lars-christer.hyden@liu.se  
Ewa Gustafsson Lund Ewa.Gustafsson@jur.lu.se   
Kristina Hellberg Linköping kristina.hellberg@liu.se  
Helge Malmgren Göteborg helge.malmgren@filosofi.gu.se   
Alla Choifer Göteborg alla.choifer@filosofi.gu.se   
Pia Nordgren Göteborg pia.nordgren@ling.gu.se   
Petra Dewrang Göteborg petra.dewrang@psy.gu.se   
Eva Billstedt Göteborg eva.billstedt@neuro.gu.se  
Nanna Gillberg Göteborg nanna.gillberg@neuro.gu.se   
Fredrik Bragesjö Göteborg fredrik.bragesjo@gu.se   
Margareta Hallberg Göteborg margareta.hallberg@theorysc.gu.se   
Amelie Hoshor Göteborg amelie.hoshor@gu.se  
Mats Granlund Jönköping mats.granlund@hhj.hj.se   
Ann Simmeborn-Fleischer Jönköping ann.simmeborn-fleischer@hlk.hj.se  
Gunvor Larsson Linköping gunvor.larsson.abbad@liu.se   
Jenny Bergenmar, Göteborg jenny.bergenmar@lit.gu.se   
Katarina Piuva Stockholm katarina.piuva@socarb.su.se   
Hanna Egard Malmö hanna.egard@mah.se   
Mats Ekermo Mälardalen mats.ekermo@mdh.se   
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