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BESKRIVNING

Status hänger ihop med privilegier och därför suktar vi alla efter högre status i olika sammanhang. Men
det vill vi inte erkänna. Varför är status så känsligt? Och varför är begäret efter status ibland så
smärtsamt? Vem har och vem har inte status - och går det ens att ändra på? Den här boken handlar om det
laddade och ofta missförstådda begreppet status, och hur det har förändrats i betydelse genom tiderna, från
då till i morgon.Läs merSagt om boken"Statusuppdateringar i sociala media, bilar med hög status och
lågstatus-IKEA i all ära. Men denna lilla pärla till bok går längre än så med sin klara bild av vad status
egentligen är och hur status fungerar i samtiden. Boken är en djupdykning in i en av de centrala aspekterna
av hur social ordning fungerar, och en njutning att läsa." Saara Taalas, professor vid
LinnéuniversitetetBeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok
behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället.Utforskande.
Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.Om författarnaSofia Ulver-Sneistrup är
filosofie doktor, konsumtionsforskare och universitetslektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Hon forskar om hur förändringar i samhället förändrar såväl konsumtionsmönster som de sätt på vilka vi
uttrycker status.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Garmin Connect: Status

stat·us (stăt′əs, stā′təs) n. 1. Position relative to that of others; standing: Her status is that of a guest. 2.
High standing; prestige: a position of ...

Status - A Mobile Ethereum OS | Status

Join the chat in Status. Whisper sweet, encrypted nothings on a distributed network that no-one owns.

OfficialStatusQuo - YouTube

Visa aktuell status för Xbox Live och relaterade tjänster.
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STATUS

https://www.bo-fi.club/?p=STATUS&ln=se
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