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Vilka sociala processer fångas av begreppet etnicitet? Och vad är kopplingen mellan etnicitet och andra
begrepp som rasifiering, rasism och institutionell diskriminering? Hur ska vi förstå sambanden mellan
migration, etnisk identitet och exkludering? Dessa och liknande frågor ställs i boken "Bortom etnicitet", som
tar sin utgångspunkt i Aleksandra Ålunds forskning om etniska relationer i Sverige. Texterna erbjuder
teoretiskt inspirerade analyser grundade i ett rikt empiriskt material. Tonvikten ligger på en analys av svenska
förhållanden och de svenska institutionernas roll i att skapa och reproducera exkludering. Genom bidrag från
internationella författare med material från andra europeiska länder, placeras svenska förhållanden in i ett
bredare sammanhang och i ett jämförande perspektiv. Här finns studier av utbildningssektorn, bostads- och
arbetsmarknaden samt de varierande former människor använder för att ifrågasätta rasistiska föreställningar
och skapar nya kulturella arenor. Boken återspeglar därmed den samlade vetenskapliga kunskapen om etnicitet
som analytiskt begrepp.
Diana Mulinari,. 11-26 (16 s. Gender Studies Bortom etnicitet : Festskrift till Aleksandra Ålund. des till
dess invandrarforskning – eller möjligtvis forskning om invandring – och studerade bland annat hur de som
invandrat mötte det svenska samhället och dess olika institutio-ner. (2006) (red) Bortom etnicitet: festskrift
till Alexandra Ålund.
Lund: Arkiv. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy. … Etnicitet blir därmed både en
förklaring och ett vapen i en samhällsprocess, där klyftor ökar och där människor inte längre tillåts känna sig
hemma. Etnicitet som konstruktion och process. Bortom etnicitet : festskrift till Aleksandra. Migration och
etnicitet perspektiv på ett mångk. Aleksandra Ålund Etnicitet,. (eds) Bortom etnicitet. Osta kirja Elisa Kirja
-palvelusta milloin vain ja luet tai. Universitetslektor. ) Kapitel 2. Li ,Wenjuan (2006). Cited in Magnus

Dahlstedt, M 2006 Kampen om språket: förortspoesi och etnofetischism. Aleksandra Ålund (1) Etnicitet ges, i
en sådan förståelse, en förutbestämd existens som något i sig självt givet - och oberoende av andra sociala
distinktioner - som förmedlas mellan generationer som en sorts nedärvt kulturbagage.

