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Cultural Studies in Sweden is a collection of new Swedish
essays on trends in cultural studies
Kulturstudier är en mötesplats för många olika perspektiv på kulturella fenomen i samhället. I
dagens Sverige är detta tvärvetenskapliga fält livligt och aktivt. Här presenteras aktuella
frågor inom denna gränsöverskridande forskning. Överblickar tecknar bilden av kulturforskningens utveckling, såväl globalt som lokalt. En rad delområden porträtteras, från forskning
om urbanitet och intersektionalitet till studier av mode och visuell kultur. Begrepp som kritik
och konstruktion sätts under luppen, och kulturstudiernas framtid diskuteras.
Boken vänder sig till studenter på C-nivå, magisterutbildningar och forskningsförberedande
program. Den fungerar både som översiktlig introduktion till vår tids svenska kulturstudier
och som fördjupande exemplifieringar av hur kulturella fenomen kan förstås. Redaktörerna är
verksamma vid Tema kultur och samhälle (Tema Q) vid Linköpings universitet, och boken
har arbetats fram inom det nationella centrumet Advanced Cultural Studies Institute of
Sweden (ACSIS).
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