Politik och makt
Artiklarna i årets sista nummer av Sociologisk forskning belyser aspekter av politik
och makt i tre skilda scenarier.
Först ut är artikeln ”Makt och Motstånd i köpcentrumet” med ett av Stockholms
största shoppingcenter i fokus. I artikeln rör sig författaren mellan två poler, den eko
nomiska makten i form av köpcentrumsbolaget och den politiska makten i form av
kommunen.
Nästkommande artikel knyter an till vårdsektorn. Trots dess väl förankrade plats i
den svenska vårdpolitiken har tvångsvården länge varit ett omdebatterat ämne. I arti
keln med titeln ”Tvånget i tvångsvården” diskuteras och analyseras tvångsvårdens Janusansikte; å ena sidan framstår tvånget i tvångsvården som repression å andra sidan
som en nödvändighet för att skydda människor i samhället.
I den härpå följande artikeln är makt- och politikaspekterna knutna till etnicitet och kön. Mot bakgrund av att man inom skola och socialtjänst uppmärksammat
en växande problematik när det gäller ungdomar som tvingas förhålla sig till skilda
normsystem jämför och analyserar utifrån etnicitet och kön artikeln ”Var går grän
sen” föräldrars gränssättning med avseende på unga människors deltagande i sociala
aktiviteter.
Gäst i detta nummer är professor Immanuel Wallerstein, författare till ”The Mo
dern World-System”. Hans artikel har titeln ”Islam in the Modern World-System” där
han bland annat sätter islams framväxt i ett historiskt perspektiv.
Under rubriken ”Sociologförbundet har ordet” är det denna gång förbundets se
kreterare som har ordet.
Vi kan med stor tillfredställelse konstatera att under det gångna året har vi fått in
väldigt många manuskript och detta ser vi som ett utryck för tidskriftens betydelse för
den sociologiska diskussionen i Skandinavien
Vidare, med förhoppning att skapa en levande och engagerad debatt när det gäller
aspekter som rör sociologiämnet har vi i detta nummer tagit med två inslag; ett som
rör tidskriftens utformning och ett annat som rör yttrande om Gillberg/Kärfve kon
flikten. Vi vill i detta sammanhang påpeka att utrymme för inslag fortsättningsvis
kommer att ges på sociologförbundets nyligen utformade debattforum www.sociologforbundet.se som vi hoppas ska bli välbesökt.
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