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Mode kan ta sig olika och mångsidiga uttryck 
– som plagg, accessoar, bild, system och kulturellt 
fenomen – vilket ger modeforskaren stor valfrihet 
gällande metod och teoretiska referenser. Sedan 
mode vetenskap formerades som vetenskaplig disci
plin 2006 har ämnets karaktär som brett och tvär
vetenskapligt forskningsfält blivit allt tydligare.
 
I Modevetenskap – Perspektiv på mode, stil och estetik 
presenterar en rad forskare med olika inriktning ett 
utsnitt ur den svenska modevetenskapliga forskning
en. Fjorton kapitel innefattar historiska studier om 
korsetter, hattar och hovdräkter, men också analyser 
av arbetsförhållanden i den svenska mode branschen, 
av dagens njutningskultur och av nya konsumtions
mönster på internet och sociala medier. Här åter
finns även ett avsnitt om modets klimat påverkan. 

Bokens tre tematiska delar ringar in den samtida  
modevetenskapens mest centrala områden:

S modevetenskapens hi storiska perspektiv
S mode, marknad och marknads föring
S mode som industri, arbetsplats och produkt. 
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