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Migration och tillhörighet Hent PDF Forlaget skriver: Forskarna i denna bok -- etnologer, sociologer,
pedagoger, socialantropologer, historiker, ekonomhistoriker och religionsvetare från Danmark, Norge och
Sverige -- presenterar en rad aktuella teoretiska och analytiska ingångar till studiet av migration. Som två
centrala aspekter av migration utforskar artiklarna bland annat hur migranters ofta mångtydiga tillhörighet
produceras och tar form, samt hur invandringsländerna hanterar den ökade samhälleliga komplexitet som
hänger samman med migration. Författarna sätter med olika begrepp fokus på produktion av och villkor för
inklusion och exklusion. Genom sina olika teoretiska infallsvinklar bryter bokens författare med den oft a
dominerande uppmärksamheten på invandrarnas påstådda brister, och sätter i dess ställe en forskning som
undersöker relationerna mellan migration och tillhörighet som komplexa processer. Samtidigt prövas

forskningens möjligheter att omspänna just dessa komplexiteter.Artiklarna är huvudsakligen baserade på
kvalitativa studier inom utbildning, arbetsmarknadsrelationer, den politisk-administrativa organiseringen av
integrationsfältet och unga sekulära muslimers omvärldsförståelse i Skandinavien. Således tecknar boken

också konturerna av forskningsfältets empiriska bredd och komplexitet.
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