Mångfald och frihet i valårets Sverige
Mot bakgrund av valåret 2006 har redaktionen även i detta nummer av Socio
logisk Forskning valt vetenskapliga artiklar med politisk relevans. Fokus den
här gången är mångfald och valfrihet som ju anknyter till aktuella och ange
lägna frågor i valårssammanhang.
I artikeln ”Varför bildas nya partier? - vrede och revanschlust som beslutsmobiliserande faktorer” diskuteras och analyseras de processer som leder fram
till bildandet av nya partier. Med avstamp i något som artikelförfattaren be
nämner ”partibildningsparadoxen” belyses aspekter som rör varför människor
väljer att bilda nya partier. Teorierna som används för att förankra de förda re
sonemangen är hämtade från sociologisk, ekonomisk och företagsekonomisk
kunskapstradition.
I artikeln ”Invandrarfilm som ideologisk och kulturell praktik” stiftar läsa
ren bekantskap med tre teoretiska perspektiv som belyser de vanligaste sätten
att representera invandrare i svensk film under de senaste 30 åren. Författaren
visar i artikeln hur invandrarfilm på en och samma gång reproducerar och ut
manar dominerade synsätt.
Artikeln ”Så blev vi alla rasister - om forskning som bländar och förblin
dar” tar fasta på det faktum att ”strukturell diskriminering” blivit ett centralt
begrepp i den svenska debatten och sökarljuset har författaren lagt på integrationstänkandet. Syftet är att kritiskt diskutera de teoretiska förutsättningarna
för strukturell diskriminering.
Gäst i detta nummer är professor Karin Widerberg som med bidraget ”Tired
ness in the light of institutional ethnography” tar sin utgångspunkt i Dorothy
Smiths kritik mot sociologers sätt att beskriva det sociala med ett härskarper
spektiv för ögonen. I recensionsavdelningen finns även en recension av D o
rothy Smiths nya bok, skriven av etnologen Fredrik Nilsson.
Under rubriken ”Sociologförbundet har ordet” är det denna gång förbun
dets vice ordförande Mikael Carleheden som för pennan.
Redaktionen önskar göra läsarna uppmärksamma på att webbadressen för
förbundet och tidskriften ändrats till www.sociologforbundet.se.
Som aviserats i förra numret är föreliggande nummer mindre omfångsrikt.
Därför har jag valt att hålla denna text föredömligt kort.
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