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Sociala positioner är en kritisk översikt över de tre välkända dimensioner av den sociala världen som utgörs av
genus, ras och klass. Man har under årens lopp börjat studera dessa som ett kombinerat ämne, och denna
koncisa och tillgängliga bok visar varför ämnet fortsätter att väcka uppmärksamhet både i och utanför den
akademiska världen. Genom att lägga fram både vetenskapliga och populär-kulturella exempel för att illustrera
hur genus, ras och klass fungerar sammanfogar författarna den stora mängd forskning som finns inom vart och
ett av ämnena. Samtidigt framhåller de också ett antal skäl för varför genus, ras och klass bör analyseras
tillsammans. I boken presenteras inledningsvis några centrala begrepp. Dessa begrepp ger läsaren
grundläggande redskap, med vilkas hjälp olika relationer mellan genus, ras och klass - liksom de politiska
relationer som uppstår mellan dem - kan undersökas mer djupgående. Som både studenter och forskare
kommer att märka är denna bok idealisk för att förstå och använda sig av de grundläggande begrepp och
teorier som utgör basen för samtida studier av social ojämlikhet. Boken avslutas med ett efterord av Clary
Krekula, fil.dr och verksam som universitetslektor vid avdelningen för sociala studier, Karlstad universitet. I
sitt efterord visar Krekula hur genus, ras och klass synliggörs i ett svenskt sammanhang.
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